
 
 
Številka: 040-56/2022-1 
Datum:    24. 10. 2022 
 
 
 
Na podlagi 17. in 18. člena Poslovnika državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20)  
 
 

S K L I C U J E M  
 

47. redno sejo Državne volilne komisije, 
ki bo v torek, 25. 10. 2022, ob 13. uri, 

v sejni sobi Državne volilne komisije, Ljubljana, Slovenska cesta 54/IV. 
 
 
 
Dnevni red:  
 
1. Predlog Zapisnika 44. seje Državne volilne komisije  

- Predlog zapisnika ste prejeli z vabilom. 
 

2. Predlog Zapisnika 45. seje Državne volilne komisije  
- Predlog zapisnika ste prejeli z vabilom. 

 
3. Predlog Zapisnika 46. seje Državne volilne komisije  

- Predlog zapisnika ste prejeli z vabilom. 
 
4. Predlog Odloka o razpisu ponovnega glasovanja na volitvah predsednika republike 2022 

- Predlog gradiva ste prejeli s sklicem. 
 
5. Predlog Rokovnika volilnih opravil za izvedbo ponovnega glasovanja na volitvah 

predsednika republike 2022 
- Predlog gradiva ste prejeli s sklicem. 
 

6. Predlog besedila Javne objave za ponovno glasovanje na volitvah predsednika republike 
2022   
-  Predlog gradiva ste prejeli s sklicem.  
 

7. Predlog Sklepa o določitvi oblike in vsebine glasovnice na ponovnem glasovanju na 
volitvah predsednika republike 2022  
-  Predlog gradiva ste prejeli s sklicem.  

 
8. Predlog Navodila za delo volilnih odborov na ponovnem glasovanju na volitvah 

predsednika republike 2022 
-  Predlog gradiva ste prejeli s sklicem.  
 

9. Predlog Sklepa o višini akontacij nadomestil volilnim komisijam za izvedbo ponovnega 
glasovanja na volitvah predsednika republike 2022 
- Predlog gradiva ste prejeli s sklicem. 
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10. Predlog besedila Javne objave za izvedbo zakonodajnih referendumov o Zakonu o 
spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije – ZVRS-J, Zakonu o spremembah Zakona 
o dolgotrajni oskrbi – ZDOsk-A in Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
Radioteleviziji Slovenija - ZRTVS-1B  
-  Predlog gradiva ste prejeli s sklicem.  

 
11. Razno 
 
 
 
Prosim člane in namestnike članov Državne volilne komisije, da se seje udeležijo oz. da na 
podlagi 21. člena Poslovnika Službo Državne volilne komisije obvestijo o morebitni odsotnosti.  
 
 
 
                   Peter Golob 
                   Predsednik 
 
 
Vabljeni:  

− člani in namestniki članov Državne volilne komisije 



        
 
Številka:  041-75/2022-23                                 
Datum:     25. 10. 2022 
 

 
Na podlagi drugega odstavka 24. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 
in 73/03 – odl. US) Državna volilna komisija izdaja 
 
 

O D L O K 
o razpisu ponovnega glasovanja na volitvah predsednika republike  

 
 
I. 

 
Ker nobeden izmed kandidatov na glasovanju na volitvah predsednika republike, ki je bilo v nedeljo, 23. 
10. 2022, ni dobil večine veljavnih glasov, se glasovanje ponovi.  
 
Glasovanje se ponovi med kandidatoma, ki sta prejela največ glasov. 
 
 

II. 
 
 Kandidata sta: 
 
1. Kandidat: dr. Anže Logar, roj. 15. 5. 1976, stanujoč Parmova ulica 40, Ljubljana, doktor upravnih 

znanosti, poslanec državnega zbora.  
 

 Predlagatelj: dr. Romana Jordan in skupina volivcev 
 
2. Kandidatka:  Nataša Pirc Musar, roj. 9. 5. 1968, stanujoča Škrjančevo 1, Radomlje, doktorica pravnih 

znanosti, odvetnica. 
 

  Predlagatelj:  Biserka Marolt Meden in skupina volivcev 
 
 

III. 
 
Ponovno glasovanje bo v nedeljo, 13. 11. 2022. 
 
 
 
 
         Peter Golob 
         Predsednik 
 
 
 
 



 
 
Številka: 041-75/2022-26 
Datum:    25. 10. 2022        
 

R O K O V N I K 
 

Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je v zvezi z izvedbo volitev predsednika republike, 23. 10. 
2022, na 47. seji 25. 10. 2022 

 
sprejela: 

 
A.  

 
Posamezna volilna opravila, ki so potrebna za izvedbo ponovnega glasovanja volitev predsednika 
republike, ki bodo 13. 11. 2022 se izvedejo v naslednjih rokih.1  
__________________________________________________________________________________ 
Datum: 28. 10. 2022   
 

(najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja)  ZVPR: 19. člen    
  

 
OPRAVILO 2: DVK javno objavi seznam kandidatur za predsednika republike. 
 

ZEVP-2: 23. in 26. člen 
 
OPRAVILO 4: Ministrstvo za notranje zadeve sestavi za posamezno volišče splošni volilni imenik in 

posebne volilne imenike za izvedbo glasovanja s podatki o volivcih v evidenci volilne 
pravice. 

 
  ___________________________________________________________________________________ 
Datum: 2. 11. 2022   
 
             (najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja)   ZVPR: 20. člen 

ZVDZ: drugi odstavek 81. člena 
 
OPRAVILO 1: Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem 

zavodu za institucionalno varstvo, in želijo glasovati po pošti na območju Republike 
Slovenije, to sporočijo okrajni volilni komisiji. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, 
če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. 

 
 Po pošti lahko glasujejo tudi volivci, ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s SARS-

CoV-2. Obvestilu je treba priložiti ustrezno dokazilo. 
 
                                                                                                         ZVDZ: četrti odstavek 81. člena 
 
OPRAVILO 2: Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo DVK in predložijo odločbo 

pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Obvestilo invalida o stalnem glasovanju 
po pošti velja do preklica. 

                                                                                                 
 Pravilnik DVK: tretji odstavek 3. člena  

 
 

1 Navedeni so skrajni roki za posamezno opravilo! 
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OPRAVILO 3:  Predstavniki domačih in tujih organizacij, ustanov, združenj in društev ter mednarodnih 
organizacij, ki se ukvarjajo s področjem volitev, varstvom človekovih pravic, integritete ali 
izobraževanja, imajo na območju Republike Slovenije pravico opazovati izvedbo volitev. 
Opazovalci so tudi člani oziroma predstavniki centralnih volilnih organov drugih držav. 
Vloga za izdajo akreditacije se vloži pri DVK. 

___________________________________________________________________________________ 
Datum: 4. 11. 2022  
  

(najpozneje 9. dan pred dnem glasovanja)  ZEVP-2: tretji odstavek. 23. in tretji   
odstavek .26. člena 

 
OPRAVILO 1: Upravne enote volilne imenike potrdijo s podpisom in žigom ter jih predajo okrajnim 

volilnim komisijam. 
 
OPRAVILO 2: MNZ posebne volilne imenike potrdi s podpisom in žigom ter jih preda Ministrstvu za 

zunanje zadeve (v nadaljevanju: MZZ). 
 
OPRAVILO 3: MZZ pošlje posebne volilne imenike na vsa diplomatska predstavništva in konzulate 

Republike Slovenije v tujini, kjer bo potekalo glasovanje. 
___________________________________________________________________________________ 
Datum: 7. 11. 2022  
 

(najkasneje 5 dni pred dnem glasovanja)  ZVPR: 20. člen 
 ZVDZ: drugi odstavek 31. člena in tretji 

odst. 81. člena 
  
OPRAVILO 1: Predstavnik kandidature lahko sporoči okrajni volilni komisiji seznam zaupnikov na 

voliščih.  
 
OPRAVILO 2:  Volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oziroma so nepredvideno sprejeti na 

zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so 
prejeli odločbo o invalidnosti po 2. 11. 2022, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo 
okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, najkasneje pet dni 
pred dnem glasovanja in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo). 

 
 Po pošti lahko glasujejo volivci, ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s SARS-CoV-2. 

Obvestilu je treba priložiti ustrezno dokazilo. 
___________________________________________________________________________________ 
Datum: 8., 9. in 10. 11. 2022 (od 7h do 19h) 
 
 (ne prej kot 5 dni pred dnevom glasovanja in  ZVPR: 20. člen 
  ne pozneje kot 2 dni pred dnevom glasovanja)   ZVDZ: 69. člen 
 
OPRAVILO:  Predčasno glasovanje na voliščih za predčasno glasovanje.2 
__________________________________________________________________________________ 
Datum: 9. 11. 2022 
 

(najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja)  ZVPR: 20. člen  
       ZVDZ: 79. a in drugi odstavek 83. člen  
   

OPRAVILO 1: Volivci, ki bodo na dan glasovanja izven okraja svojega stalnega prebivališča ter želijo 
glasovati na volišču v drugem okraju (volišču brez krajevne pristojnosti – t. i. omnia 

 
2 Sedeži volišč za predčasno glasovanje bodo objavljeni na spletnem mestu DVK.  
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volišče) morajo to sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni 
imenik. 

 
OPRAVILO 2:  Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v     

volilni imenik, sporočijo okrajni volilni komisiji, da želijo glasovati pred volilnim odborom na 
svojem domu. Obvestilu je treba priložiti zdravniško potrdilo. Za zdravniško potrdilo šteje 
vsaka pisna potrditev zdravnika (tudi npr. elektronska pošta), iz katere izhaja, da se 
volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču. Potrdilo o bolezni lahko izda 
katerikoli zdravnik, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje zdravniške službe (ne le osebni 
zdravnik). 

 
 Na enak način lahko glasujejo volivci, ki so v izolaciji, pod pogojem, da so v izolaciji 

najpozneje 3 dni pred dnevom glasovanja in obvestilu (vlogi) priložijo ustrezno dokazilo 
(izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu). 

 
OPRAVILO 3: Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Republike Slovenije in bodo na dan 

glasovanja v Republiki Sloveniji ter želijo glasovati na volišču v Sloveniji, morajo to 
sporočiti DVK. 

___________________________________________________________________________________ 
Datum: 11. 11. 2022  ob 24. uri 
 
  (24 ur pred dnem glasovanja)    ZVPR: 20. člen               
         ZVRK: 2. člen 
 
OPRAVILO: Zaključek volilne kampanje in začetek volilnega molka. 
___________________________________________________________________________________ 
Datum: 13. 11. 2022   
 
 Dan: (dan glasovanja)      Odlok DVK: 
   
                 
OPRAVILO: Splošno glasovanje. 
 
Datum: 14. 11. 2022 po 12. uri  
 
  dan po dnevu glasovanja)    ZVPR: 20. člen 

   ZVDZ: 87. člen 
 
OPRAVILO: Okrajna volilna komisija ugotavlja izid glasovanja po pošti, ki je prispela z območja 

Republike Slovenije.   
___________________________________________________________________________________ 
Datum: 21. 11. 2022 po 12. uri 
 

(8. dan po dnevu glasovanja)     ZVPR: 20. člen   
        ZVDZ: 87. člen                 

 
OPRAVILO: Okrajna volilna komisija ugotavlja izid glasovanja po pošti v tujini. Volilni odbor DVK 

ugotavlja izid glasovanja na DKP in po pošti v tujini.  
___________________________________________________________________________________ 
Datum: od 22. 11. 2022 do 29. 11. 2022     
 

    
(1. do 9. dan po dnevu glasovanja)    ZVDZ: 87. do 98. člen        
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OPRAVILO 1: Postopek ugotavljanja končnega izida glasovanja, priprava in objava zapisnika o 
ugotovitvi končnega izida volitev predsednika republikev Uradnem listu Republike 
Slovenije.  

 
 

B. 
 
DVK je sprejela ta rokovnik na podlagi prvega odstavka 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni 
list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21), v zvezi z 9. in 20, 
členom Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odl. US) in 46. člena 
Poslovnika Državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20) v sestavi: predsednik Peter Golob in člani 
___________, __________, ___________, ____________ in _________. Rokovnik je sprejela _______. 
 
        

 
Peter Golob 

        Predsednik 
 
 
 

 



 
 
Številka: 041-75/2022-25 
Datum: 25. 10. 2022 
 

J A V N A   O B J A V A 
 
I. 

 
Na podlagi 24. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – 
odl. US) Državna volilna komisija objavlja seznam kandidatov na ponovnem glasovanju na volitvah 
predsednika republike. 

 
Ponovno glasovanje na volitvah predsednika republike bo v nedeljo, 13. novembra 2022, na voliščih, 
ki bodo odprta med 7. in 19. uro. 
 
Volivec lahko glasuje samo za 1 (enega/eno) kandidata/kandidatko, in sicer tako, da obkroži številko 
pred imenom in priimkom kandidata/kandidatke, za katerega/o glasuje. 
 
 

II. 
 

Predčasno glasovanje bo v torek, 8. novembra, v sredo, 9. novembra, in v četrtek, 10. novembra 
2022, med 7. in 19. uro.  
 
Sedeži volišč za predčasno glasovanje so objavljeni na spletnem mestu Državne volilne komisije: 
https://www.dvk-rs.si/ 
 

III.  
 

Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za 
institucionalno varstvo in invalidi, lahko najpozneje do srede, 2. novembra 2022, do 24. ure 
sporočijo svoji okrajni volilni komisiji (v nadaljevanju: OVK), da želijo glasovati po pošti. Na enak 
način lahko glasujejo volivci, ki so v izolaciji, pod pogojem, da so v izolaciji najkasneje 10 dni pred 
dnevom glasovanja in obvestilu (vlogi) priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS 
obvestilo o pozitivnem testu).  
 
Vlogo (obvestilo) za glasovanje po pošti lahko volivec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča: 
 
Oddajo vloge z e-identiteto: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=6126 
Oddajo vloge brez e-identitete: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=6125 
 
Volivci, ki jim je bila po sredi, 2. novembru 2022, nepredvideno odvzeta prostost oziroma so 
nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialnovarstvenega 
zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti po 2. novembru 2022, lahko glasujejo po pošti, če to 
sporočijo svoji OVK (na sedežu upravne enote, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče) najpozneje 
do ponedeljka, 7. novembra 2022, do 24. ure in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali 
odločbo). Na enak način lahko glasujejo tudi volivci, ki so v izolaciji, pod pogojem, da so v izolaciji 
najkasneje 5 dni pred dnevom glasovanja in obvestilu (vlogi) priložijo ustrezno dokazilo (izvid o 
pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).  
 
Vlogo (obvestilo) za glasovanje po pošti lahko volivec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1992-01-1943
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3567


 
Oddajo vloge z e-identiteto: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=6126 
Oddajo vloge brez e-identitete: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=6125 
 
 

IV. 
 
Volivci, ki na dan glasovanja ne bodo v kraju svojega stalnega prebivališča, se lahko do srede, 
9. novembra 2022, do 24. ure pri svoji OVK prijavijo za glasovanje na posebnih voliščih izven 
okraja stalnega prebivališča (za t. i. volišče omnia).  
 
Vlogo (obvestilo) za glasovanje na volišču izven okraja stalnega prebivališča lahko volivec odda 
preko portala e-Uprava, ki omogoča: 
 
Oddajo vloge z e-identiteto: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=6126 
Oddajo vloge brez e-identitete: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=6125 
 
 

V. 
 
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, lahko najpozneje do srede, 9. 
novembra 2022, do 24. ure pri svoji OVK uredijo vse potrebno, da glasujejo pred volilnim odborom 
na svojem domu, pod pogojem, da obvestilu priložijo ustrezno zdravniško potrdilo. Kot zdravniško 
potrdilo se upošteva vsaka pisna potrditev zdravnika (elektronska pošta ali drug pisni oz. elektronski 
dokument), iz katerega izhaja, da se volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču. Na 
enak način lahko glasujejo volivci, ki so v izolaciji, pod pogojem, da so v izolaciji najpozneje 3 dni 
pred dnevom glasovanja in obvestilu (vlogi) priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali 
SMS obvestilo o pozitivnem testu).  
 
Vlogo (obvestilo) za glasovanje na domu lahko volivec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča: 
 
Oddajo vloge z e-identiteto: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=6126 
Oddajo vloge brez e-identitete: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=6125 
 
 

VI. 
 

Druge informacije glede izvedbe ponovnega glasovanja na volitvah predsednika republike, ki bodo 
13.  novembra 2022, kontaktni podatki OVK in naslovi sedežev volišč za volivce zunaj volilnega 
okraja so na voljo na spletnem mestu Državne volilne komisije (www.dvk-rs.si). Te informacije so na 
voljo tudi na brezplačni telefonski številki 080 28 18, vsak delavnik od 8. do 16. ure in na dan 
glasovanja, 13. novembra 2022, od 7. do 19. ure.     
 

VII. 
 
Seznam kandidatov na ponovnem glasovanju na volitvah predsednika republike:  
 
 
 
 

1. Kandidat:       dr. Anže Logar, roj. 15. 5. 1976, stanujoč Parmova ulica 40, Ljubljana, 
       doktor upravnih znanosti, poslanec državnega zbora 

Predlagatelj:   dr. Romana Jordan in skupina volivcev 
 



2. Kandidatka:  Nataša Pirc Musar, roj. 9. 5. 1968, stanujoča Škrjančevo 1, Radomlje,     
 doktorica pravnih znanosti, odvetnica 

Predlagatelj:  Biserka Marolt Meden in skupina volivcev   
 

 
 

 
 

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA 
Ljubljana, Slovenska cesta 54 

 
Žig DVK 

 
           Peter Golob 
              predsednik  
                                                        
 
 
Izdajatelj in založnik: Državna volilna komisija – Predsednik Peter Golob 



     
 

Številka: 041-75/2022-24 
Datum:   25. 10. 2022 
 
 

S K L E P 
 
Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) je v zvezi z izvedbo ponovnega glasovanja na volitvah 
predsednika republike, ki bo 13. 11. 2022, na 47. seji, dne 25. 10. 2022 
 

sklenila:  
 

A. 
 
1. Za izvedbo ponovnega glasovanja na volitvah predsednika republike, ki bo 13. 11. 2022, se 

določi glasovnica v velikosti A5 formata, tip pisave Arial.  
 

2. V desnem zgornjem kotu je besedilo »Volitve predsednika republike 2022«, pod njim pa 
besedilo »ponovno glasovanje«. 

 
3. Pod besedilom iz prejšnje točke tega sklepa se zapiše z veliki tiskanimi črkami beseda 

»GLASOVNICA«, in sicer na sredini (sredinska poravnava).  
 
4. Pod besedo »GLASOVNICA« sledi besedilo, ki se glasi:  
 

"Navodilo za glasovanje: 
Glasuje se samo za 1 (enega/eno) kandidata/kandidatko. Za kandidata/kandidatko 
glasujete tako, da obkrožite številko pred njegovim/njenim imenom in priimkom. 
 
Kandidata sta:  
 
1. ANŽE LOGAR 

 
2. NATAŠA PIRC MUSAR 

  
5. V spodnjem delu glasovnice je na sredini glasovnice odtis žiga DVK. 
 
 

B. 
 
DVK je sprejela ta sklep na podlagi prvega odstavka 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor 
(Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21), v zvezi s 7. 
in 9. členom Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odl. US), in 
46. člena Poslovnika Državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20), v sestavi: predsednik 
______. Sklep je sprejela ______. 
 
 

Peter Golob 
Predsednik 

 
 



         

 
Številka: 041-75/2022-22 
Datum:    25. 10. 2022 

N A V O D I L O 
 
 
Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) je v zvezi z izvedbo ponovnega glasovanja na volitvah predsednika 
republike 
 

sprejela: 
 
za zagotovitev zakonitosti izvedbe ponovnega glasovanja na volitvah predsednika republike, ki bo v nedeljo, 13. 11. 
2022, ter enotne uporabe določb Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odl. 
US; v nadaljevanju: ZVPR) in Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB, 54/07 – odl. US, 
23/17 in 29/21; v nadaljevanju: ZVDZ), naslednja strokovna navodila volilnim odborom: 

 
A. 
 

I. UVOD 
 
Na podlagi Odloka DVK o razpisu bo 13. 11. 2022 na območju Republike Slovenije ponovno glasovanje na 

volitvah predsednika republike. 
Glasovanje bo potekalo na več kot 3.000 voliščih. Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori, zato opozarjamo 

na njihove temeljne naloge.  
Pri organizaciji in delu na voliščih ter poteku glasovanja se po določbah 20. člena ZVPR smiselno uporabljajo 

določbe ZVDZ , ki v IX. poglavju (63. do 86. člen) ureja glasovanje na voliščih. 
Pravico voliti in biti voljen za predsednika republike ima državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja že 

dopolnil osemnajst let starosti. 
 
 
II. POJEM, SESTAVA IN DELO VOLILNEGA ODBORA 

 

1.0 Pojem 
Volilni odbor je organ, ki na dan glasovanja na volitvah vodi glasovanje na volišču in po končanem glasovanju 

ugotovi izid glasovanja na volišču. 
 
1.1 Sestava 
Volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov ter njihovi namestniki. 
Odločbo o imenovanju volilnega odbora izda okrajna volilna komisija in jo vroči predsedniku ter vsem članom in 

njihovim namestnikom. 
Član volilnega odbora mora imeti stalno prebivališče na območju volilnega okraja. 
Član volilnega odbora ne more biti oseba, ki je kandidat, predstavnik kandidata ali njegov zaupnik. 
 
1.2 Sklepčnost 
Pri delu volilnega odbora morajo biti ves čas navzoči predsednik volilnega odbora ali njegov namestnik ter člani 

ali njihovi namestniki. Volilni odbor je sklepčen, če so navzoči vsi člani oziroma njihovi namestniki. Če take 
sklepčnosti ni mogoče zagotoviti, je volilni odbor sklepčen, če so namesto odsotnih članov navzoči katerikoli 
namestniki. Predsednika lahko nadomešča samo njegov namestnik (27. člen ZVDZ). Volilni odbor odloča z večino 
glasov vseh članov. Če zaradi enakega števila glasov za in proti ne pride do odločitve, odloči glas predsednika 
volilnega odbora. Če volilni odbor pravočasno ne sprejme odločitve, ki je nujno potrebna za izvedbo volitev, odloči 
predsednik volilnega odbora (28. člen ZVDZ). 

Delo v volilnem odboru je častna funkcija. Člani volilnega odbora jo morajo opravljati vestno in odgovorno. 
Delovati morajo na podlagi zakona, drugih predpisov in navodil volilne komisije, neodvisno od kakršnihkoli drugih 
navodil. 

 
2.0 Zaupniki 
Pri delu volilnega odbora je lahko navzoč zaupnik kandidata (77. člen ZVDZ). Zaupnik lahko spremlja delo 

volilnega odbora v vseh fazah, od priprave volišča do konca dela volilnega odbora. Na nepravilnosti opozori 
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predsednika volilnega odbora ali drugega člana volilnega odbora, če predsednik ni navzoč, ne sme pa se kakorkoli 
vmešavati v delo volilnega odbora in dajati pojasnil ali navodil volivcem ipd.  

Če se zaupnik z odločitvijo predsednika ne strinja, lahko zahteva, da se njegovo opozorilo in odločitev predsednika 
vpišeta v zapisnik. Če zaupnik moti normalni postopek glasovanja in s tem red na volišču, ga volilni odbor lahko 
odstrani z volišča, kar se vpiše v zapisnik, z natančno navedbo okoliščin. Če je potrebno, se zaradi tega lahko prekine 
glasovanje. 

Člani volilnih organov ne morejo biti zaupniki. 
 
2.1 Potrdilo zaupnika 
Zaupniki bodo imeli posebna potrdila, ki jim jih bo izdala okrajna volilna komisija. Na potrdilu bo pisalo, čigav 

zaupnik je in za katero volišče. 
Pri predsedniku volilnega odbora se zaupnik izkaže s potrdilom okrajne volilne komisije in z osebnim 

dokumentom, ki izkazuje njegovo istovetnost. 
Na zahtevo vsakega zaupnika se vpišejo v zapisnik posamezne okoliščine, pomembne za potek glasovanja, 

njegovo posebno mnenje ali pripombe k zapisniku (drugi odstavek 80. člena ZVDZ). 
 
2.2. Položaj članov volilnih komisij 
Člani volilnih komisij imajo v času, ko se nahajajo na volišču, v odnosu do volilnih odborov enak položaj kot 

zaupniki. 
Član volilne komisije ima pravico biti navzoč pri delu volilne komisije nižje stopnje ali volilnega odbora, spremljati 

in nadzorovati njihovo delo ter jih opozarjati na morebitne nepravilnosti. 
Člani Državne volilne komisije so lahko navzoči pri delu volilnih komisij volilnih enot, okrajnih volilnih komisij in 

volilnih odborov. 
Člani volilnih komisiji volilnih enot so lahko navzoči pri delu okrajnih volilnih komisij in volilnih odborov na območju 

svoje volilne enote. 
Člani okrajnih volilnih komisij so lahko navzoči pri delu volilnih odborov na območju svojega volilnega okraja. 
Član Državne volilne komisije se pri volilni komisiji ali volilnem odboru izkaže s službeno izkaznico, ostali člani 

volilnih komisij pa z odločbo o imenovanju ali s potrdilom, ki ga izda volilna komisija, in z osebnim dokumentom. 
Službena izkaznica vsebuje navedbo izdajatelja (Republika Slovenija - Državna volilna komisija), fotografijo člana 

Državne volilne komisije, ime in priimek ter navedbo funkcije, registrsko številko ter pomanjšan faksimile žiga 
Državne volilne komisije. 

 
3.0 Brez obeležij na volišču 
Niti člani volilnega odbora niti zaupniki ne smejo nositi nobenih znakov ali simbolov političnih strank, pa tudi ne 

priponk, nalepk ipd. z imeni kandidatov. Na opozorilo predsednika volilnega odbora morajo morebitne znake ali 
simbole strank oziroma druge znake iz prejšnjega stavka takoj odstraniti. 

Če se na zgradbi ali na prostoru pred zgradbo, v kateri je volišče, nahajajo predmeti (na primer plakati), ki so bili 
uporabljeni za namene volilne kampanje, naj jih volilni odbor odstrani na način, da jih ne poškoduje (prekrije, prelepi). 

Če volilni odbor sam ne more odstraniti (prelepiti) predmetov, ki so bili uporabljeni v času volilne kampanje, naj o 
tem obvesti bodisi okrajno volilno komisijo, bodisi upravnika zgradbe, lahko pa tudi pristojni upravni organ (dežurno 
službo MNZ, ki spremlja morebitne kršitve Zakona o volilni in referendumski kampanji). 

  
3.1. Izobraževanje volilnih odborov 
Okrajna volilna komisija je dolžna zagotoviti izobraževanje članov volilnih odborov, in sicer najmanj za 

predsednika in namestnika predsednika, ki sta se dolžna tega izobraževanja tudi udeležiti. 
OVK mora pri izvedbi usposabljanja in na dan glasovanja predsednika volilnega odbora posebej opozoriti, da 

mora po oddaji volilnega gradiva OVK in vpisu izidov volitev na volišču v informacijski sistem za podporo ugotavljanja 
izida volitev, ki ga opravi OVK, preveriti izide volitev na svojem volišču, in sicer mora preveriti, če so objavljeni izidi 
volitev na posebni spletni strani DVK skladni z ugotovljenimi izidi volitev z zapisnikom o delu volilnega odbora. 

Članice in člani volilnih odborov se morajo poučiti o možnosti in načinu uporabe pripomočka za glasovanje slepih 
in slabovidnih oseb (šablona za slepe) ter šablone za zakritje osebnih podatkov drugih volivcev pri podpisu v volilni 
imenik. 

 
III. NALOGE VOLILNEGA ODBORA NA DAN PRED GLASOVANJEM 
 
4.0 Volilni odbor se sestane dan pred glasovanjem 
Volilni odbor mora organizirati volišče na dan pred glasovanjem tako, da se bo na volišču naslednjega dne lahko 

nemoteno začelo glasovanje. V ta namen se mora na dan pred glasovanjem sestati v prostoru, kjer bo glasovanje, 
v času, ki ga določi predsednik volilnega odbora, in v skladu z navodili pristojne volilne komisije. Volilni odbor mora 
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biti v tem prostoru tudi v času, ko je na volišče dostavljeno volilno gradivo. 
 
4.1 Prevzem gradiva 
Vsak volilni odbor prevzame na volišču s potrdilom gradivo od volilne komisije. Če je na volišču več volilnih 

odborov, prevzame vsak volilni odbor gradivo za glasovanje, za katerega je zadolžen. 
V gradivo spadajo zlasti: 
– ena ali več glasovalnih skrinjic, 
– zadostno število glasovnic, 
– en potrjen splošni volilni imenik, v katerem morajo biti vpisani vsi volilni upravičenci, ki imajo pravico glasovati 

na tem volišču in imajo stalno prebivališče na območju volišča, 
– odločba o imenovanju volilnega odbora, ki vsebuje ime, priimek, funkcijo posameznega člana volilnega 

odbora, 
– identifikacijske kartice (ime, priimek, funkcija), 
– seznam volivcev iz drugih volišč/okrajev, 
– obrazci zapisnikov, pomožni obrazci, ovojnice in drug, predvsem tehnični material, ki ga volilni odbor potrebuje 

pri svojem delu (lepilni trak, papir itd. - 66. člen ZVDZ). 
 
Volilni odbor mora ob prevzemu preveriti, če je prejel zadostno število glasovnic glede na število volivcev v 

volilnem imeniku. Zadostno število glasovnic pomeni, da volilni odbor prejme toliko glasovnic, kot je volivcev, ki imajo 
pravico glasovati na volišču na dan glasovanja (število vseh volivcev, vpisanih v volilni imenik, zmanjšano za volivce, 
ki so že predčasno glasovali ali imajo vpisane opombe za druge oblike glasovanja – po pošti v Sloveniji ali tujini, na 
diplomatsko konzularnem predstavništvu RS v tujini, na volišču izven okraja stalnega prebivališča (omnia) ali na 
domu). 

 
4.2 Ureditev prostora 
Vsak volilni odbor mora pregledati glasovalno skrinjico, ki jo je prevzel (ali je prazna in nepoškodovana). Nato 

volilni odbor pregleda ureditev volišča. Na primernem prostoru je treba postaviti glasovalne skrinjice in na vidno 
mesto obesiti razglase. Razglasi se nalepijo, po možnosti, znotraj pregrad ipd. Pripraviti je treba mizo za volilni 
odbor in ustrezno pripraviti prostore na volišču, kjer bodo volivci izpolnjevali glasovnice. Ti prostori naj bodo 
ustrezno oddaljeni od volilnega odbora in urejeni tako, da je vsakomur zagotovljena tajnost glasovanja (na način, 
da nihče ne more opazovati volivcev pri izpolnjevanju glasovnic). 

Ko so volišča pripravljena v skladu s temi navodili, vsak volilni odbor sestavi zapisnik o delu volilnega odbora na 
dan pred glasovanjem, ki ga dobi hkrati z drugim volilnim gradivom. Delo volilnega odbora na dan pred glasovanjem 
je s tem končano. Preden odidejo člani volilnega odbora z volišča, morajo volišče še primerno zavarovati (zapreti 
okna, zakleniti vrata ipd.). 

Pri vseh navedenih opravilih so lahko navzoči tudi zaupniki. 
 
IV. NALOGE VOLILNEGA ODBORA NA DAN GLASOVANJA 
 
5.0 Pred začetkom glasovanja 
Na dan glasovanja vodi volilni odbor glasovanje in po končanem glasovanju ugotavlja izid glasovanja na volišču. 
Na dan glasovanja se zbere volilni odbor najpozneje pol ure pred začetkom glasovanja v prostoru, ki je določen 

za glasovanje, in se prepriča, ali je na volišču vse ustrezno pripravljeno. Na volišču je treba, poleg razglasa, razobesiti 
tudi odločbo o imenovanju volilnega odbora za to volišče, ki jo je v ta namen volilni odbor prejel od okrajne volilne 
komisije. Prav tako si morajo člani volilnega odbora pripeti identifikacijske kartice. Volilni odbor mora ponovno 
pregledati, ali je glasovalna skrinjica prazna in nepoškodovana. Nato skrinjico zapre s posebnimi varnostnimi 
nalepkami ali s posebnim lepilnim trakom. Volilni odbor nato naredi zapisnik, v katerem navede, v kakšnem stanju je 
našel prostor volišča in volilno gradivo. 

Volilni odbor ponovno prešteje glasovnice in jih primerja s številom glasovnic, ki jih je prejel od okrajne volilne 
komisije. 

Opomba: Po določbi 66. člena ZVDZ lahko volilni odbor prevzame volilno gradivo najpozneje pol ure pred 
začetkom glasovanja, če ga ni prevzel že prej. 

V primeru slabega vremena volilni odbor ob vhodu postavi/nalepi opozorilo »Pozor, mokra tla.« ipd. 
Predsednik volilnega odbora nato razglasi, da se glasovanje začne. 
 
6.0 Delo volilnega odbora na glasovanju 
 
6.1 Čas glasovanja 
Glasovanje se praviloma začne ob 7. uri in traja do 19. ure. Volilni odbor lahko v dogovoru s pristojno volilno 
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komisijo določi, da traja glasovanje najmanj 12 ur tudi v drugem času, če je to potrebno, da se omogoči glasovanje 
volivcem, ki sicer ne bi mogli glasovati (npr. zaradi izrednih okoliščin, kot so naravne nesreče ipd.). Vendar se 
glasovanje ne more začeti pred 4. uro zjutraj in ne končati po 23. uri. O tem, da se bo glasovanje na volišču končalo 
po 19. uri (ali začelo pred 7. uro zjutraj), mora okrajna volilna komisija obvestiti predstavnike kandidatov ali zaupnike 
ter Državno volilno komisijo takoj, ko je sprejeta takšna odločitev. 

 
6.2 Vzdrževanje reda na volišču 
Predsednik volilnega odbora v sodelovanju z drugimi člani odbora skrbi za vzdrževanje reda in miru med 

glasovanjem in preprečuje agitacijo na volišču. Če je potrebno, zahteva predsednik volilnega odbora pomoč policije. 
Dokler so policisti na volišču, so pod vodstvom predsednika volilnega odbora in je glasovanje prekinjeno. Razen 
policistov, ki jih je predsednik volilnega odbora poklical za vzdrževanje reda, ne sme nihče priti na volišče z orožjem 
ali nevarnim orodjem (prvi in tretji odstavek 78. člena ZVDZ). 

Predsednik volilnega odbora lahko od vsakogar, ki moti red ali agitira na volišču, zahteva, da z dejanji preneha, 
kar se vpiše v zapisnik. Če oseba s kršitvami ne preneha, o tem obvesti policijo in okrajno volilno komisijo.  

 
6.3 Navzočnost članov volilnega odbora med glasovanjem 
Ker volilni odbor dela in odloča, kot je bilo že omenjeno, le v polni sestavi, morajo biti ves čas glasovanja navzoči 

predsednik ter dva člana volilnega odbora oziroma njihovi namestniki. Če je torej član volilnega odbora za nekaj časa 
odsoten, ga mora v tem času zamenjati njegov namestnik ali katerikoli drug namestnik (77. člen ZVDZ). Predsednika 
lahko nadomešča samo njegov namestnik (27. člen ZVDZ). Člani volilnih odborov in njihovi namestniki so lahko 
prisotni ves čas glasovanja. 

 
7.0 Glasovanje 
Na volišče, kjer se glasuje, vstopajo volivci posamično. Na volišču ne sme biti hkrati več volivcev, kot je glasovalnih 

mest (pregrajenih prostorov). 
 
7.1 Glasuje se samo osebno 
Volivci glasujejo osebno. Nihče ne more glasovati po pooblaščencu, torej tudi ni dovoljeno glasovanje za 

družinske člane. Tako dejanje bi bilo namreč zloraba volilne pravice, ki je na podlagi 152. člena Kazenskega 
zakonika kaznivo dejanje. 

 
7.2 Glasovanje invalidov, nepismenih oseb ipd. 
Kdor zaradi telesne hibe, ker je na primer slep, brez roke ipd., ali ker je nepismen, ne bi mogel glasovati tako, kot 

je predpisano, ima pravico, da pripelje s seboj pred volilni odbor osebo, ki namesto njega, vendar po njegovem 
navodilu, izpolni glasovnico in jo odda v glasovalno skrinjico. O tem odloči volilni odbor in vpiše to v zapisnik. 

Volivcu, ki izrazi željo, da bi za glasovanje uporabil šablono za slepe, se mu le-ta izroči in obenem tudi pojasni, 
kako se uporablja. 

Če glasuje volivec, ki je v invalidskem vozičku, in zaradi višine mize, na kateri je glasovalna skrinjica, ne doseže 
odprtine na glasovalni skrinjici, mora volilni odbor skrinjico premakniti na tako višino, da volivec odprtino na glasovalni 
skrinjici doseže in glasovnico odda. 

 
7.3 Ugotovitev istovetnosti volivca in podpis v volilni imenik 
Glasuje se na podlagi vpisa v volilni imenik. 
Ko stopi volivec v prostor, kjer se glasuje, gre k mizi volilnega odbora. Predsednik volilnega odbora ugotovi 

istovetnost osebe, ki hoče glasovati. Istovetnost se lahko ugotovi na podlagi vsakega dokumenta, ki izkazuje osebne 
podatke volivca (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje itd. - pri čemer ni nujno, da je osebni dokument na 
dan glasovanja še veljaven) ali na drug način. Drug način ugotavljanja istovetnosti je zlasti v tem, da bodisi 
predsednik bodisi kakšen član volilnega odbora osebno pozna volivca. V takem primeru ugotavljanja istovetnosti se 
v rubriko »opombe« volilnega imenika vpiše npr. : »osebno znan«. 

Nato predsednik ali član volilnega odbora ugotovi, ali je volivec vpisan v volilnem imeniku. Če je vpisan, obkroži 
predsednik ali član njegovo zaporedno številko v volilnem imeniku kot znak, da je glasoval (71. člen ZVDZ). 

Pred podpisom volivca v volilni imenik je treba volilni imenik obrniti proti volivcu, da se ta lahko nemoteno podpiše, 
in prekriti osebne podatke drugih volivcev (s šablono), in sicer tako, da volivec pri podpisu vidi samo lastne osebne 
podatke. 

Volivec se podpiše v za to namenjen prostor v volilnem imeniku. Predsednik ali član volilnega odbora preveri, ali 
se je volivec podpisal na pravo mesto, in šele potem se volivcu izroči glasovnica. 

Volivcu se izroči glasovnica tudi, če se ne more ali noče podpisati. Če se ne more podpisati zaradi telesne hibe 
ali drugega razloga ali če se noče podpisati, volilni odbor to posebej označi v volilnem imeniku, in sicer v prostoru, ki 
je namenjen podpisu volivca (naredi oznako NMP). 



5 

 

7.4 Statistični podatki po spolu in starosti 
V volilnem imeniku je v opombah, pri vsakem volivcu, opredeljena starostna skupina z oznakami od 1 do 4, pri čemer 
imajo oznake naslednji pomen: 

1. starostna skupina - od 18 do 30 let 
2. starostna skupina - od 31 do 45 let 
3. starostna skupina - od 46 do 60 let 
4. starostna skupina - od 61 let in več 
 
Statistika se spremlja na naslednji način: 

Ko predsednik volilnega odbora ugotovi istovetnost volivca, članu volilnega odbora, ki spremlja statistične podatke, 
sporoči, v katero starostno skupino volivec sodi. Član volilnega odbora na pripomočku v ustreznem prostoru zabeleži 
spol in starostno skupino volivca (črtice, kljukice ipd.). 

Volilni odbor lahko statistične podatke na podlagi volilnega imenika ugotovi tudi po končanem glasovanju in jih 
ustrezno zapiše v zapisnik o delu volilnega odbora. 

7.5 Oseba, ki ni vpisana v volilni imenik 
Če pride na volišče oseba, ki ni vpisana v volilnem imeniku za to volišče, pa iz osebnega dokumenta izhaja, da 

stalno prebiva na območju volišča, jo predsednik ali član volilnega odbora napoti k pristojnemu upravnemu organu, 
ki vodi register prebivalstva oziroma je sestavil volilni imenik (na upravno enoto, krajevni urad). Če bo upravni organ 
ugotovil, da stalna evidenca volilne pravice izkazuje, da ima oseba na tem volišču volilno pravico in da je bila pri 
sestavljanju volilnega imenika pomotoma izpuščena, bo izdal potrdilo. S takšnim potrdilom lahko volivec glasuje, 
potrdilo pa mora izročiti predsedniku ali članu volilnega odbora. Samo v tem primeru lahko volivec glasuje na volišču 
tudi, če ni vpisan v volilnem imeniku. Njegovo glasovanje se vpiše na ustreznem mestu zapisnika o delu volilnega 
odbora, potrdilo pa priloži zapisniku (peti odstavek 71. člena ZVDZ). Volivci, ki so spremenili stalno prebivališče po 
zaključku volilnih imenikov (15 dni pred dnem glasovanja), glasujejo na volišču, na katerem so na ta dan imeli stalno 
prebivališče (prejšnje volišče). Volilni odbor takega volivca napoti na prejšnje volišče, kjer bo lahko glasoval. 

Volilni odbor ne sme odreči glasovanja nikomur, ki je vpisan v volilni imenik za to volišče, in tudi ne osebam, ki so 
se izkazale s potrdili. Če ima član volilnega odbora glede posameznih volivcev, ki hočejo glasovati, kakšno pripombo, 
se ta vpiše v zapisnik. Volilni odbor ne sme dovoliti glasovanja nikomur, ki ni vpisan v volilni imenik, razen v primeru, 
ko je bil volivec pomotoma izpuščen pri sestavljanju volilnega imenika in mu je zato uradni organ izdal ustrezno 
potrdilo. 

7.6 Oseba, katere ime je v volilnem imeniku že obkroženo 
Če hoče glasovati oseba, katere ime je v volilnem imeniku že obkroženo in pri njenem imenu že obstaja podpis 

volivca, se njen priimek in ime ter naslov stalnega prebivališča in njena morebitna izjava vpišejo v zapisnik. Glasovati 
pa ji volilni odbor ne dovoli (preprečevanje večkratnega glasovanja - 72. člen ZVDZ). 

 
7.7 Volivci, ki glasujejo po pošti, na predčasnem glasovanju, na t. i. omnia volišču, na domu oz. 

diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini 
Če hoče glasovati oseba, pri kateri je v rubriki »opombe« označba, da je že glasovala predčasno, da glasuje po 

pošti, na domu oz. na volišču, ki je namenjeno volivcem za glasovanja zunaj okraja (t. i. omnia), ali na diplomatskem 
predstavništvu ali konzulatu (DKP), se njeno osebno ime, prebivališče in izjava vpišejo v zapisnik, glasovati pa ji 
volilni odbor ne dovoli (preprečevanje večkratnega glasovanja – tretji odstavek 72. člena ZVDZ). 

 
7.8 Glasovanje na domu 
Če je okrajna volilna komisija obvestila volilni odbor, da so na območju volišča volivci, ki se ne morejo osebno 

zglasiti na volišču zaradi bolezni, in je bilo volilni komisiji sporočeno, da želijo glasovati na domu, mora predsednik 
volilnega odbora določiti najmanj dva člana odbora, ki se napotita k tej osebi in ji odneseta glasovnico na dom. Skupaj 
z glasovnico ji izročita tudi ovojnico. Ko volivec opravi glasovanje, prepogne glasovnico, jo vloži v ovojnico in ovojnico 
zalepi ter jo izroči članom(a) volilnega odbora. 

Člana volilnega odbora zabeležita, kdaj sta bila pri volivcu, kdo je bil še navzoč poleg volivca in morebitne druge 
okoliščine. Volivca opozorita na to, da se glasuje osebno. Če volivec glasuje s pomočjo tretje osebe, se to zabeleži 
(to ne smejo biti člani volilnega odbora). Volivec se podpiše na obrazec zapisnika o glasovanju na domu ali v seznam 
volivcev, ki so vložili zahtevo za glasovanje na domu in ki ga je volilni odbor prejel od okrajne volilne komisije. Ko se 
člani volilnega odbora vrnejo na volišče, se v volilnem imeniku obkroži oseba, ki je glasovala na ta način, člani odbora 
nato odprejo ovojnico in prepognjeno glasovnico spustijo v volilno skrinjico med druge glasovnice (83. člen ZVDZ). 
Obrazec se priloži zapisniku, v zapisnik pa se vpiše ime in priimek volivca, ki je glasoval na domu. 

Opozarjamo, da gredo člani volilnega odbora lahko na dom k volivcu samo po obvestilu volilne komisije, če je 
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družinski član ali drug volivec prenesel prošnjo volivca, ki ne more glasovati, da bi glasoval na naveden način, in 
sicer najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja. Tudi ti volivci glasujejo osebno. Če zaradi fizične nesposobnosti sami 
ne morejo izpolniti glasovnice, lahko namesto njih, vendar po njihovih navodilih, izpolni glasovnico druga oseba, ki 
ni član volilnega odbora. 

 
7.9 Pojasnilo volivcu o tehničnih vidikih glasovanja 
Člani volilnega odbora morajo volivcu na njegovo zahtevo ponovno pojasniti, kako se glasuje. Pri tem se ne sme 

na nikakršen način vplivati na odločitev volivca pri glasovanju. Upoštevati je treba, da je navodilo za glasovanje 
napisano na glasovnici: 

»Glasuje se samo za 1 (enega/eno) kandidata/kandidatko. Za kandidata/kandidatko glasujete tako, da obkrožite 
številko pred njegovim/njenim imenom in priimkom.« 

 
8.0 Neuporabna ali poškodovana glasovnica 
Glasovnico, ki ni uporabna (nepotiskana ali s slabo vidnim tiskom), volilni odbor zamenja z drugo. Enako ravna 

tudi, če volivec nenamerno poškoduje glasovnico, ki je še ni izpolnil. To se vpiše v zapisnik, poškodovana glasovnica 
pa se priloži k zapisniku ter po končanem glasovanju k neuporabljenim glasovnicam. 

Če volivec izjavi, da »se je pri glasovanju zmotil«, in želi novo glasovnico, mu je volilni odbor ne sme izročiti; 
volivca naj v tem primeru pouči, kako naj jasno odpravi svojo prvotno zmotno odločitev (prekriža krogec okoli številke, 
ki ne izraža njegove volje, in obkroži številko pred imenom kandidata, za katerega glasuje). Popravek se lahko 
upošteva samo v primeru, če je glasovanje opravljeno z obkrožitvijo zaporedne številke. 

 
9.0 Prekinitev glasovanja 
Glasovanje poteka nepretrgoma ves dan, torej praviloma od 7. do 19. ure. Glasovanje se sme prekiniti samo, če 

bi na volišču prišlo do kršitve javnega reda in miru ali do kakšnih drugih izrednih okoliščin, zaradi česar bi bila 
onemogočena izvedba glasovanja. V takem primeru volilni odbor prekine glasovanje za toliko časa, dokler se 
ponovno ne vzpostavi red. Zakaj je bilo glasovanje prekinjeno in za koliko časa, se vpiše v zapisnik. Če je bilo 
glasovanje prekinjeno za več kot eno uro, se glasovanje lahko ustrezno podaljša za določen čas po 19. uri, vendar 
ne dlje, kot do 23. ure. O tem volilni odbor takoj obvesti okrajno volilno komisijo. 

 
10.0 Konec glasovanja 
Ob 19. uri (oziroma ko preteče kasneje določen čas za potek glasovanja) volilni odbor zapre volišče. Volivci, ki 

so takrat na volišču, kjer se glasuje, ali pred njim, smejo še glasovati. 
 
11.0 Zapisnik o poteku glasovanja 
O poteku glasovanja vodi volilni odbor zapisnik. V zapisnik se vpišejo sproti vsi dogodki, ki so pomembni za 

glasovanje, zlasti pa tisti, ki so omenjeni v tem navodilu (osebe, ki volijo s potrdili, neredi, prekinitve glasovanja, 
prisotni zaupniki, obiski novinarjev, tujih delegacij ipd.). Vsak član volilnega odbora lahko zahteva, da se vpišejo v 
zapisnik posamezne okoliščine, njegovo posebno mnenje in njegove pripombe k zapisniku. 

 
12.0 Vmesna ugotovitev udeležbe 
Volilni odbor ob 11. in 16. uri ugotovi udeležbo na volišču. To se ugotovi tako, da volilni odbor ugotovi skupno 

število volivcev, vpisanih v volilni imenik, in število volivcev, ki so do 11. oziroma do 16. ure glasovali na volišču. 
Podatek o udeležbi takoj sporoči okrajni volilni komisiji na način, ki ga je ta določila. Volilni odbor pri ugotovitvi 
udeležbe (število volivcev, ki so glasovali) ne upošteva volivcev, ki so glasovali predčasno, ki glasujejo po pošti ipd., 
temveč samo volivce, ki so dejansko prišli na volišče. 

 
12.1 Zvočno/avdio in slikovno/video snemanje 
V času glasovanja na volišču ni dovoljeno zvočno oziroma slikovno snemanje drugega ali narediti slikovnega 

posnetka osebe brez njenega soglasja (v nadaljevanju: slikovno snemanje), razen predstavnikom medijev za potrebe 
obveščanja javnosti o poteku glasovanja. Ob prihodu na volišče mora predstavnik medija o slikovnem snemanju 
obvestiti predsednika volilnega odbora. Slikovno snemanje lahko traja krajši čas, pri tem pa se ne sme slikovno 
snemati volivca/volivke brez njegovega/njenega soglasja na način, da bi se posegalo v tajnost glasovanja. S 
slikovnim snemanjem se ne sme motiti dela volilnega odbora. Po končanem slikovnem snemanju morajo mediji 
volišče zapustiti. 

 
13.0 Delo volilnega odbora po 19. uri 
(84. - 86. člen Zakona o volitvah v državni zbor) 
Ob 19. uri se zbere celotni volilni odbor (člani in namestniki), da bi lahko z delom čim prej začeli in ga tudi hitro 

končali. V zapisniku o delu volilnega odbora se ugotovi navzočnost. 
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13.1 Neuporabljene glasovnice 
Najprej je treba posebej prešteti neuporabljene glasovnice in jim dodati glasovnice, ki niso bile uporabljene zaradi 

napak (nepotiskana ali s slabo vidnim tiskom, nenamerno poškodovane glasovnice ipd.). Število neuporabljenih 
glasovnic je treba vpisati v zapisnik. Pred izpraznitvijo glasovalne (volilne) skrinjice je treba ugotoviti skupno število 
volivcev in število volivcev, ki so glasovali. 

 
13.2 Ugotovitev udeležbe  
Udeležba se ugotovi na naslednji način: 
a) volilni odbor vpiše število volivcev, vpisanih v volilni imenik, 
b) nato vpiše število volivcev, ki so glasovali s potrdili upravne enote, ter sešteje število volivcev; to število 

predstavlja število volilnih upravičencev za območje volišča, 
c) volilni odbor nato vpiše: 
– število volivcev, ki so glasovali po splošnem volilnem imeniku, 
– število volivcev, ki so glasovali s potrdili upravne enote. 
Seštevek teh dveh podatkov je število volivcev, ki so glasovali (udeležba). 
 
Pri številu volivcev, ki so glasovali na volišču, upošteva volilni odbor tiste osebe, ki so dejansko glasovale in ne 

prišteva tistih oseb, ki so glasovale npr. po pošti ali  predčasno, na volišču na DKP ipd. 
 
13.3 Statistični podatki 
Volilni odbor ob ugotavljanju udeležbe ugotovi tudi: 
a) število volivcev moškega spola 
b) število volivcev ženskega spola 
c) število volivcev v 1. starostni skupini 
d) število volivcev v 2. starostni skupini 
e) število volivcev v 3. starostni skupini 
f) število volivcev v 4. starostni skupini 
 

Seštevek volivcev moškega in ženskega spola mora biti enak številu volivcev, ki so glasovali. 
Seštevek volivcev iz točk c) do f) mora biti enak številu volivcev, ki so glasovali. 

 
13.4 Neposredno pred štetjem – dogovor o delu 
Preden volilni odbor začne šteti glasovnice, predsednik glasno prebere naslednje točke navodila in določi naloge, 

ki jih bodo opravili posamezni člani volilnega odbora. 
Pri štetju sodeluje celotni volilni odbor – prisotni člani in namestniki. Volilni odbor je odgovoren za točnost 

ugotovljenega izida. 
 
13.5 Odprtje skrinjice 
Volilni odbor odpre glasovalno skrinjico oziroma vse glasovalne skrinjice, če je na volišču več skrinjic.  
Volilni odbor takoj prešteje oddane glasovnice in njihovo število primerja s številom volivcev, ki so glasovali, ter 

vpiše število oddanih glasovnic v zapisnik. 
 
13.6 Uporaba drugačnega pisala 
Oznaka na glasovnici, ki jo naredi pri preštevanju predsednik ali član volilnega odbora, mora biti narejena s 

pisalom drugačne barve, kot je barva pisala, ki ga je volivec uporabil pri glasovanju (volilni odbor naj pri ugotavljanju 
izida glasovanja ne uporablja pisal, ki so jih uporabljali volivci pri glasovanju). 

 
13.7 Veljavnost glasovnice 
Splošno načelo pri ugotavljanju izida glasovanja po glasovnicah je, da ima prednost oznaka, ki je narejena tako, 

kot je določeno z navodilom na glasovnici. 
Če je volivec glasoval drugače, kot je napisano v navodilu na glasovnici, je glasovnica veljavna, če je to narejeno 

tako, da je volja volivca jasno razvidna (drugi odstavek 76. člena ZVDZ). 
 
13.8. Način štetja 
 
Za ugotavljanje izida lahko volilni odbor sklene, da bo uporabil enega od dveh načinov štetja: 
 
a) Predsednik volilnega odbora jemlje s kupa glasovnic glasovnico za glasovnico in prebere odločitev volivca, 

za katerega kandidata je glasoval, naredi oznako na glasovnici (npr.: p-prešteta, n-neveljavna ipd.), dva 
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člana volilnega odbora pa na pomožnem gradivu beležita glasove za posameznega kandidata oziroma koliko 
glasovnic je bilo neveljavnih. Volilni odbor nato ugotovi, koliko glasovnic je bilo neveljavnih in koliko glasov 
je dobil posamezni kandidat. 

 
b) Volilni odbor se odloči, da bo vse glasovnice najprej razvrstil glede na posamezne kandidate in na neveljavne 

glasovnice. O vsaki neveljavni glasovnici ali glasovnici, kjer je volivec naredil oznake, ki niso skladne z 
navodilom na glasovnici, naj odbor posebej odloči kot celota, ali je glasovnica veljavna in kako se upošteva 
(po navodilih Državne volilne komisije) oziroma ali je neveljavna. Ko so glasovnice razporejene (npr. na 
kupček), naj predsednik volilnega odbora določi posamezne člane volilnega odbora, da preštejejo glasove. 

 
13.9 Veljavnost – neveljavnost glasovnice 
Splošno načelo pri ugotavljanju izida glasovanja po glasovnicah je, da ima prednost oznaka, ki je narejena tako, 

kot je določeno z navodilom na glasovnici (glasuje se tako, da se obkroži zaporedna številka, ki je pred imenom in 
priimkom kandidata). 

Če je volivec glasoval drugače, kot je napisano v navodilu na glasovnici, je glasovnica veljavna, če je to narejeno 
tako, da je volja volivca jasno razvidna (drugi odstavek 76. člena ZVDZ). 

Glasovnica je veljavna npr. tudi: 
– če je volivec eno številko obkrožil, drugo pa drugače označil, in sicer se to upošteva kot glas za kandidata, 

ki je vpisan pod zaporedno številko, ki je obkrožena, 
– če je volivec označil (ne pa obkrožil) eno zaporedno številko ali ime in priimek enega kandidata, se to šteje 

kot glas za kandidata, ki je označen. 
Neveljavna je glasovnica: 
– ki je oddana prazna, 
– na kateri je volivec obkrožil ali drugače na enak način označil več kandidatov, 
– na kateri je volivec na različen način označil več kandidatov, vendar nobenega obkrožil, 
– v drugih primerih, če volja volivca ni jasno izražena. 

 
13.10 Pripisi na glasovnici 
Če je volivec na glasovnico kaj pripisal (ali narisal), velja, da različni pripisi na glasovnici ne vplivajo na siceršnji 

postopek ugotavljanja izida glasovanja po glasovnicah in nimajo posledic glede veljavnosti glasovnice. 
 
14.0 Po končanem štetju 
Volilni odbor mora po končanem štetju posameznih glasovnic le-te vložiti v posebne ovojnice (posebej neveljavne 

in posebej veljavne). 
 
14.1 Vpis izida glasovanja v zapisnik 
Izid glasovanja se vpiše v zapisnik. 
Volilni odbor lahko kontrolira izid tako, da sešteje število neveljavnih in skupno število glasov posameznega 

kandidata (neveljavne + veljavne = oddane glasovnice). 
 
14.2 Podpisovanje zapisnika 
Vsi člani volilnega odbora podpišejo zapisnik o delu volilnega odbora. 
a) Ko volilni odbor konča delo pri ugotavljanju izida glasovanja, mora predsednik volilnega odbora odrediti, da 

se volilno gradivo pripravi za predajo okrajni volilni komisiji in odnese na okrajno volilno komisijo (oziroma 
preda predstavniku okrajne volilne komisije, če je tak običaj). 

b) Predsednik volilnega odbora po končanem delu vstane in glasno prebere del zapisnika, ki se nanaša na 
ugotovljeni izid glasovanja, in s tem opravi uradno dejanje razglasitve izida glasovanja na volišču. Volilni 
odbor nato na vrata volišča še nalepi obrazec »razglas volilnega odbora o izidu glasovanja na volišču«. 

c) Člani volilnega odbora oziroma zaupniki lahko fotografirajo (ali pa prepišejo) izid glasovanja bodisi iz 
zapisnika o delu volilnega odbora bodisi iz razglasa iz prejšnjega odstavka. 

d) V primeru, če bi na katerem izmed manjših volišč volilni odbor končal z delom pred 19. uro, ker so že pred 
zaprtjem volišča glasovali vsi volivci vpisani v splošni volilni imenik, se lahko rezultat javno razglasi šele po 
19. uri. 

 
15.0 Dostava gradiva okrajni volilni komisiji 
Volilno gradivo z glasovnicami in volilnim imenikom, v katerem je volilni odbor beležil udeležbo volivcev, s potrdili 

in 1 (enim) izvodom zapisnika o ugotovitvi izida glasovanja, se dostavi okrajni komisiji na način, kot ga je ta določila. 
En izvod zapisnika ostane predsedniku volilnega odbora, ki ga mora hraniti. Okrajni volilni komisiji se pošlje 

izvirnik zapisnika, kopija pa ostane predsedniku. 
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Predsednik volilnega odbora mora po oddaji volilnega gradiva okrajni volilni komisiji in vpisu izidov volitev na 
volišču v informacijski sistem za podporo ugotavljanja izida volitev, ki ga opravi okrajna volilna komisija, preveriti izide 
volitev na svojem volišču, in sicer mora preveriti, če so objavljeni izidi volitev na posebni spletni strani DVK skladni z 
ugotovljenimi izidi volitev z zapisnikom o delu volilnega odbora. 

 
16.0 Navzočnost pri štetju 
Pri štetju lahko neposredno sodelujejo samo člani volilnega odbora. Navzoči pa so lahko zaupniki, predstavniki 

tujih delegacij in predstavniki medijev.  
Po zaprtju volišč so pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču (pri štetju glasov) lahko prisotni predstavniki 

medijev. Predstavnik medija mora pred zaprtjem volišča o svoji navzočnosti pri ugotavljanju izida glasovanja obvestiti 
predsednika volilnega odbora. Predstavniki medijev ne smejo motiti dela volilnega odbora. Intervjuvanje članov 
volilnega odbora ter zvočno in slikovno snemanje ugotavljanja izida glasovanja ni dovoljeno. Za potrebe obveščanja 
javnosti o zaključku glasovanja lahko predstavniki medijev opravijo krajše slikovno snemanje (slikovni vklop). 

 
 

B. 
 

DVK je sprejela to navodilo na podlagi 7. in 20. člena ZVPR in 37. člena ZVDZ, v sestavi: predsednik Peter Golob in 
člani… . Navodilo je sprejela …. 

 
 

Peter Golob 
Predsednik 

 
Priloga: 

- Obvestilo volilnim odborom 
- Standardi za ureditev volišča 
- Posebne določbe iz Kazenskega zakonika 
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OBVESTILO  
VOLILNIM ODBOROM 

 

Obveščamo volilne odbore, da je možno, da bodo tudi pri tem glasovanju opravljene terenske raziskave, katerih 
namen je napoved izida glasovanja na volitvah (t. i. exit polls). 

DVK obvešča volilne odbore, da v volilni zakonodaji ni ovir za tako raziskavo. Vendar pa se mora raziskava 
opravljati zunaj prostora, v katerem se glasuje, in zunaj območja volišča. 

Za volišče se šteje objekt, v katerem se glasuje, dvorišče tega objekta in določen prostor okrog objekta. Za 
določen prostor okrog objekta se šteje območje v obsegu najmanj 50 m okrog objekta, v katerem je volišče. Okrajna 
volilna komisija lahko, glede na značilnosti lege objekta, možnost dostopov do tega objekta, določi drugačen obseg 
območja volišča. 

Posebej pomembno je tudi, da lahko raziskovalci intervjuvajo volivce samo po opravljenem glasovanju. Volivec 
se po glasovanju na volišču sam svobodno odloči, ali bo sodeloval v raziskavi. 

Člani volilnih odborov ne morejo opravljati vloge sporočevalcev izidov, dokler ni podpisan zapisnik o delu volilnega 
odbora in izid sporočen okrajni volilni komisiji, če se ta sporoča po telefonu. 

Člani volilnega odbora in zaupniki si lahko prepisujejo izid glasovanja na volišču ali kako drugače (npr. s 
fotografiranjem zapisnika) zabeležijo izid glasovanja, vendar šele, ko je predsednik volilnega odbora prebral rezultate 
glasovanja in so člani oz. namestniki podpisali zapisnik. 
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STANDARDI ZA UREDITEV VOLIŠČA 
 

a) Prostor, v katerem je volišče, mora biti dovolj velik, da omogoča hitro in tekoče glasovanje (ustrezno število 
skrinjic) in normalno delo volilnemu odboru in zaupnikom. 

b) Prostor mora biti ustrezno osvetljen, tako da lahko volivec brez težav prebere besedilo na glasovnici. Še posebej 
mora biti dovolj osvetljeno mesto, na katerem volivec glasuje. 

c) Na volišču ne sme biti fotografij, plakatov ali drugih oblik (simbolov) propagandnih gradiv strank (npr. zastav, 
praporov) in ne propagandnih gradiv v zvezi z volitvami. 

d) V prostoru, kjer se glasuje, ne sme biti ogledal ali drugih predmetov, ki omogočajo zrcaljenje. 
e) Enaki standardi veljajo tudi za prostor pred prostorom, kjer se glasuje (vhod, hodnik ipd.), ter za pročelje zgradbe, 

v kateri je volišče, in tudi za tej zgradbi pripadajoči prostor. 
 Če je vhod v zgradbo, v kateri je volišče, neposredno s pločnika, se šteje za prostor pred voliščem celoten pločnik 

v dolžini zgradbe, v kateri je volišče. Na volišču morajo biti razglasi. Razglasi so lahko tudi v predprostoru, pred 
zgradbo, kjer je volišče, oziroma na dvorišču. 

f) Volišče mora imeti tako urejene prostore za glasovanje, da volivca nihče ne more opazovati pri izpolnjevanju 
glasovnice. Prostori za glasovanje so lahko kabine (z zavesami), ograjeni pulti, pregrade, postavljene na mizo, 
drugačne oblike pregrad itd. Če so priročne pregrade postavljene na mizi, mora biti višina pregrade najmanj 60 
cm. Če velikost prostora to neposredno omogoča, naj bodo pregrade in pulti postavljeni tako, da volilni odbor med 
opravljanjem svojega dela ne gleda volivca. Med volilnim odborom in volivcem, ki izpolnjuje glasovnico, mora biti 
ustrezna razdalja, odvisna od opreme volišča. Pri glasovanju za mizo, ki je opremljena s pregradami, lahko volivec 
glasuje sede. 

g) Volišče mora biti opremljeno s kemičnimi svinčniki ali drugimi pisali, vendar ta ne smejo biti takšna, da bi jih bilo 
mogoče zbrisati (npr. navadni svinčnik, barvasti svinčnik ipd.). Pisala morajo imeti enako barvo črnila oziroma 
polnila. Samo v primeru, ko bi volilnemu odboru zmanjkalo enakobarvnih pisal, se lahko uporablja pisalo drugačne 
barve. 

h) Pulti, mize, kabine oziroma predmeti, na katerih se izpolnjuje glasovnica, ne smejo biti prekriti z materialom, s 
katerim bi se lahko ugotovila opredelitev volivca. 

i) Glasovalna (volilna) skrinjica mora biti prosojna in po obliki takšna, da volivec brez težav spusti vanjo prepognjeno 
ali zloženo glasovnico. Ko je skrinjica polna, je treba postaviti novo, vnaprej pripravljeno in pravilno zaprto 
skrinjico. Polna skrinjica ostane v prostoru, kjer je bila (pred volivci), dokler ni glasovanje končano. Odprtina na 
volilni skrinjici pa se na ustrezen način (z nalepko) zapre. Na skrinjici je lahko grb Republike Slovenije. 

j) Na volišču mora biti zastava Republike Slovenije, ki je lahko na zgradbi, v kateri se glasuje, ob vhodu na volišče 
ali v samem prostoru, v katerem se glasuje. Poleg zastave Republike Slovenije je lahko tudi zastava Evropske 
unije. 
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IZ KAZENSKEGA ZAKONIKA (KZ-1)1 
 

Sedemnajsto poglavje 
KAZNIVA DEJANJA ZOPER VOLILNO PRAVICO IN VOLITVE 

 
Kršitev volilne pravice 

150. člen 
 

Uradna oseba, ki koga z namenom, da bi mu onemogočila uresničevanje volilne pravice, nezakonito ne vpiše 
v volilni imenik ali ga črta iz njega, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. 

 
Kršitev proste odločitve volivcev 

151. člen 
 

(1) Kdor koga s silo, resno grožnjo, podkupovanjem, preslepitvijo ali na drug nedovoljen način prisili ali nanj 
vpliva, da pri volitvah ali glasovanju glasuje ali ne glasuje ali da ne glasuje veljavno ali da glasuje za ali proti 
določenemu predlogu, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. 

(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba pri opravljanju svoje dolžnosti v zvezi z volitvami ali 
glasovanjem, se kaznuje z zaporom do dveh let. 

(3) Dana podkupnina se vzame. 
 

Zloraba volilne pravice 
152. člen 

 
Kdor pri volitvah ali glasovanju glasuje namesto drugega pod njegovim imenom ali več kot enkrat glasuje pri 

istem glasovanju, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. 
 

Kršitev svobodne opredelitve 
153. člen 

 
Kdor pokliče glasovalca pri volitvah ali glasovanju na odgovor zaradi glasovanja ali od njega zahteva, naj pove, 

kako je glasoval ali zakaj ni glasoval, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. 
 

Uničenje ali ponareditev volilnih listin 
154. člen 

 
(1) Kdor pri volitvah ali glasovanju uniči, poškoduje, prikrije ali ponaredi kakšno listino o volitvah ali glasovanju 

ali kakršen koli predmet, ki je dokaz za ugotavljanje izida volitev ali glasovanja, se kaznuje z denarno kaznijo ali 
zaporom do enega leta. 

(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba pri opravljanju svoje dolžnosti v zvezi z volitvami ali 
glasovanjem, se kaznuje z zaporom do dveh let. 

 
Ponareditev volilnih izidov 

155. člen 
 

Uradna oseba, ki pri volitvah ali glasovanju spremeni število oddanih glasov z dodajanjem ali odvzemanjem 
glasovnic ali glasov pri štetju, ali objavi izid volitev ali glasovanja, ki se ne ujema z opravljenim glasovanjem, se 
kaznuje z zaporom do dveh let. 

 
Kršitev tajnosti glasovanja 

156. člen 
(1) Kdor kakor koli prekrši tajnost glasovanja pri volitvah ali glasovanju, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom 

do šestih mesecev. 
(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba pri opravljanju svojih dolžnosti v zvezi z volitvami ali 

glasovanjem, se kaznuje z zaporom do dveh let. 
 

 
1 Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 

– ZZNŠPP) 
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Sprejemanje podkupnine pri volitvah 

157. člen 
 

(1) Kdor zato, da pri volitvah ali glasovanju ne glasuje ali da glasuje za določen predlog ali proti njemu ali da ne 
glasuje veljavno, zahteva ali sprejme nagrado, darilo ali kakšno drugo premoženjsko ali nepremoženjsko korist zase 
ali za koga drugega, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. 

(2) Sprejeta nagrada, darilo ali druga premoženjska korist se vzamejo. 



 
 
Številka: 041-75/2022-27 
Datum:   25. 10. 2022 
 
 

S K L E P 
 
Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) je v zvezi z izvedbo drugega kroga volitev predsednika 
republike, ki bodo 13. 11. 2022, na 47. seji, 25. 10. 2022 
 

sklenila: 
 
 
1. Okrajni volilni komisiji (v nadaljevanju OVK) se obseg finančnih sredstev za kritje materialnih 

stroškov določi kot akontacija, in sicer za povrnitev dohodka lastniku oziroma upravljavcu za 
odstop prostora za volišče v višini 84,00 EUR. Za volišča, ki so v lasti pravnih oseb in so 
davčni zavezanci, se na določeni znesek obračuna DDV v skladu z Zakonom o davku na 
dodano vrednost. 

 
2. Če dohodek lastnika volišča, ki je v fizični lasti, iz prvega odstavka presega 84,00 EUR, je 

potrebno dohodek obdavčiti kot dohodek iz premoženja v skladu z Zakonom o dohodnini. Za 
volišča, ki so v lasti fizičnih oseb, bo dohodek za odstop volišča nakazala DVK. Podatki 
upravičenca se sporočijo DVK na obrazcu, ki je priloga tega sklepa. 

 
3. Povrnitev dohodka lastniku oziroma upravljavcu za odstop prostora za volišče vključuje tudi 

stroške za čiščenje prostora, v katerem je volišče. 
 
4. OVK se obseg finančnih sredstev za kritje materialnih stroškov določi kot akontacija, in sicer v 

višini 13,00 EUR na volišče in 0,05 EUR na volivca. Za materialne stroške se šteje poštnina, 
pisarniški material in drugi materialni stroški.  

 
5. OVK se obseg finančnih sredstev za kritje materialnih stroškov določi kot akontacija, in sicer 

za reprezentanco volilnega odbora v višini 6,00 EUR na volišče. Za reprezentanco se šteje 
voda, sok, kava, slano ali drugo drobno pecivo. Iz sredstev za reprezentanco ni dovoljeno 
kupovati alkoholnih pijač. OVK sme izjemoma izdati naročilnico za gostinske storitve v višini 
6,00 EUR na člana okrajne volilne komisije. 

 
6. Poštnino za obvestila volivcem o dnevu glasovanja in o volišču, na območju katerega so 

vpisani v volilni imenik, poravna DVK. 
 
7. Pri porabi sredstev za materialne stroške je treba upoštevati, da se sredstva lahko porabijo 

izključno za naloge volilnih organov.  
 
8. Volilnim komisijam volilnih enot (v nadaljevanju VKVE) se za materialne stroške nakaže 

akontacija v višini 500,00 EUR. Pri porabi sredstev morajo VKVE upoštevati določbe izreka 
tega sklepa. 

 
9. Na predlog OVK oziroma VKVE lahko direktor Službe Državne volilne komisije odloči o 

dodatnih sredstvih za posamezno volilno komisijo. Predlog mora biti obrazložen. 
 
 
 
 



  

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

A. 
 

1. Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21 – v nadaljevanju ZVDZ) DVK skrbi za zakonitost izvedbe 
volitev in določa enotne standarde za volilni material, opremo volišča ter druge materialne pogoje za 
izvedbo volilnih opravil.  

 
 

B.  
 
2. S tem sklepom DVK določa merila in kriterije za določitev višine akontacije finančnih sredstev za kritje 

materialnih stroškov OVK in VKVE za izvedbo drugega kroga volitev predsednika republike, ki bodo 
13. 11. 2022. 

 
 

C. 
 
 

DVK je sprejela ta sklep na podlagi prvega odstavka 37. člena ZVDZ, v zvezi z 20. členom Zakona o 
volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odločba US) in 43. členom Poslovnika 
Državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20), v sestavi: predsednik Peter Golob in člani ________,  
_________, _________, __________ in _________. Sklep je sprejela ________. 
 
 

Peter Golob 
predsednik 

   
 
Priloga:  
- Obrazec – podatki o lastniku volišča 
 
 
 
 
 
 



 
 
Številka: 042-1/2022-xx 
Datum:    25. 10. 2022 
 

J A V N A   O B J A V A 
 

I.  
 

Na podlagi 34. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – UPB, 6/18 
– odl. US in 52/20; v nadaljevanju ZRLI) Državna volilna komisija objavlja Odlok o razpisu 
zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (OdZVRS-
J; Uradni list RS, št. 134/22), Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah 
Zakona o dolgotrajni oskrbi (OdZDOsk-A; Uradni list RS, št. 134/22) in Odlok o razpisu zakonodajnega 
referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (OdZRTVS-1B; 
Uradni list RS, št. 134/22) ter besedila zakonov, o katerih se na zakonodajnih referendumih glasuje. 
 
Glasovanje na zakonodajnih referendumih bo v nedeljo, 27. novembra 2022, na voliščih, ki bodo odprta 
med 7. in 19. uro. 
 
Glasuje se o vsakem zakonodajnem referendumu posebej, in sicer tako, da se na glasovnici obkroži 
beseda »ZA« ali beseda »PROTI«.  
 

II. 
 

Predčasno glasovanje bo v torek, 22. novembra, v sredo, 23. novembra, in v četrtek, 24. novembra 
2022, od 7. do 19. ure. Sedeži volišč za predčasno glasovanje so objavljeni na spletnem mestu Državne 
volilne komisije (https://www.dvk-rs.si/). 
 
 

III. 
 

1. Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu 
za institucionalno varstvo, in invalidi lahko do srede, 16. novembra 2022, sporočijo svoji okrajni 
volilni komisiji (na sedežu upravne enote, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče), da želijo 
glasovati po pošti. Pristojna okrajna volilna komisija mora obvestilo prejeti najpozneje 16. 
novembra 2022 do 24. ure. 

 
Vlogo (obvestilo) za glasovanje po pošti lahko volivec odda tudi preko portala eUprava, ki 
omogoča oddajo vloge z digitalnim potrdilom in oddajo vloge brez digitalnega potrdila (https://e-
uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi.html). 

 
2. Volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oziroma so nepredvideno sprejeti na 

zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli 
odločbo o invalidnosti po 16. novembru 2022 ali pa so v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom, 
lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo svoji okrajni volilni komisiji (na sedežu upravne enote, 
kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče) do ponedeljka, 21. novembra 2022, in o tem priložijo 
ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo). Pristojna okrajna volilna komisija mora obvestilo 
prejeti najpozneje 21. novembra 2022 do 24. ure. 
 
Vlogo (obvestilo) za glasovanje po pošti lahko volivec odda tudi preko portala eUprava, ki 
omogoča oddajo vloge z digitalnim potrdilom in oddajo vloge brez digitalnega potrdila (https://e-
uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi.html). 

 
 
3. Volivci, ki na dan glasovanja ne bodo v okraju svojega stalnega prebivališča, se lahko do srede, 

23. novembra 2022, pri svoji okrajni volilni komisiji (upravna enota, kjer imajo prijavljeno stalno 

https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi.html
https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi.html
https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi.html
https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi.html


prebivališče) prijavijo za glasovanje na posebnih voliščih izven okraja stalnega prebivališča (za t. 
i. volišče omnia). Pristojna okrajna volilna komisija mora obvestilo prejeti najpozneje 23. 
novembra 2022 do 24. ure.  

 
Vlogo (obvestilo) za glasovanje na t. i. volišču omnia lahko volivec odda tudi preko portala 
eUprava, ki omogoča oddajo vloge z digitalnim potrdilom in oddajo vloge brez digitalnega potrdila 
(https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi.html). 
 
 

4.  Volivci lahko najpozneje do srede, 23. novembra 2022, pri svoji okrajni volilni komisiji (na sedežu 
upravne enote) uredijo vse potrebno, če se zaradi bolezni ali izolacije zaradi okužbe s 
koronavirusom ne morejo udeležiti glasovanja na volišču (glasovanje na domu). Pristojna okrajna 
volilna komisija mora obvestilo, skupaj z ustreznim zdravniškim potrdilom oz. potrdilom o okužbi 
s koronavirusom, prejeti najpozneje 23. novembra 2022 do 24. ure.  

 
Vlogo (obvestilo) za glasovanje na domu lahko volivec odda tudi preko portala eUprava, ki 
omogoča oddajo vloge z digitalnim potrdilom in oddajo vloge brez digitalnega potrdila (https://e-
uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi.html). 
 

 
IV. 

 
Druge informacije glede izvedbe glasovanja na zakonodajnih referendumih, ki bodo 27. novembra 2022, 
kontaktni podatki okrajnih volilnih komisij in naslovi sedežev volišč so na voljo na spletnem mestu 
Državne volilne komisije:  
https://www.dvk-rs.si/volitve-in-referendumi/referendumi/volitve-referenduma/referendumi-2022/ 
  
Te informacije bodo na voljo tudi na brezplačni telefonski številki 080 28 18, vsak delavnik od 8. do 16. 
ure in na dan glasovanja, 27. novembra 2022, od 7. do 19. ure.  
 

 
V.  

 
Besedilo odlokov o razpisu zakonodajnih referendumov: 

 
 

 
A.  

 
 
Na podlagi 12., 22., 30. in 33. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 6/18 – odl. US in 52/20) in prvega odstavka 108. člena Poslovnika 
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 
105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji 18. oktobra 2022 sprejel 

 

O D L O K  

o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike 

Slovenije (OdZVRS-J)  
 

I.  
 
Na podlagi zahteve najmanj 40.000 volivk in volivcev, ki jo je Državni zbor prejel 12. oktobra 2022, se 
razpiše zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije, ki ga je 
Državni zbor sprejel 22. junija 2022. 
 

II.  
 
Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi: 

https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi.html
https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi.html
https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi.html
https://www.dvk-rs.si/volitve-in-referendumi/referendumi/volitve-referenduma/referendumi-2022/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3238/odlok-o-razpisu-zakonodajnega-referenduma-o-zakonu-o-spremembah-zakona-o-vladi-republike-slovenije-odzvrs-j/#I.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3238/odlok-o-razpisu-zakonodajnega-referenduma-o-zakonu-o-spremembah-zakona-o-vladi-republike-slovenije-odzvrs-j/#I.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3238/odlok-o-razpisu-zakonodajnega-referenduma-o-zakonu-o-spremembah-zakona-o-vladi-republike-slovenije-odzvrs-j/#II.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3238/odlok-o-razpisu-zakonodajnega-referenduma-o-zakonu-o-spremembah-zakona-o-vladi-republike-slovenije-odzvrs-j/#II.


»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-J), ki ga 
je sprejel Državni zbor na seji dne 22. junija 2022?«. 
 

III.  
 
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo 
referenduma, se določi torek, 25. oktober 2022. 
 

IV.  
 
Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 27. novembra 2022. 
 

V.  
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Št. 005-02/22-10/26 
Ljubljana, dne 18. oktobra 2022 
EPA 351-IX 

Državni zbor 
Republike Slovenije 

mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

 
 
 
 

B. 
 

Na podlagi 12., 22., 30. in 33. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 6/18 – odl. US in 52/20) in prvega odstavka 108. člena Poslovnika 
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 
105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji 18. oktobra 2022 sprejel 

 

O D L O K  

o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi 

(OdZDOsk-A)  
 

I.  
 
Na podlagi zahteve najmanj 40.000 volivk in volivcev, ki jo je Državni zbor prejel 12. oktobra 2022, se 
razpiše zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga je Državni 
zbor sprejel 21. julija 2022. 
 

II.  
 
Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi: 
»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-A), ki ga je 
sprejel Državni zbor na seji dne 21. julija 2022?«. 
 

III.  
 
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo 
referenduma, se določi torek, 25. oktober 2022. 
 

IV.  
 
Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 27. novembra 2022. 
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V.  

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Št. 005-02/22-14/24 
Ljubljana, dne 18. oktobra 2022 
EPA 356-IX 

Državni zbor  
Republike Slovenije  

mag. Urška Klakočar Zupančič  
predsednica  

 
 
 
 

C. 
 

 
Na podlagi 12., 22., 30. in 33. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 6/18 – odl. US in 52/20) in prvega odstavka 108. člena Poslovnika 
Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 
105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji 18. oktobra 2022 sprejel 
 

O D L O K  

o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

Radioteleviziji Slovenija (OdZRTVS-1B)  
 

I.  
 
Na podlagi zahteve najmanj 40.000 volivk in volivcev, ki jo je Državni zbor prejel 12. oktobra 2022, se 
razpiše zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji 
Slovenija, ki ga je Državni zbor sprejel 21. julija 2022. 
 

II.  
 
Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi: 
»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija 
(ZRTVS-1B), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 21. julija 2022?«. 
 

III.  
 
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo 
referenduma, se določi torek, 25. oktober 2022. 
 

IV.  
 
Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 27. novembra 2022. 
 

V.  
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Št. 005-02/22-13/24 
Ljubljana, dne 18. oktobra 2022 
EPA 355-IX 

Državni zbor  
Republike Slovenije  
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mag. Urška Klakočar Zupančič  
predsednica  

 
 

 
VI. 

 
 
a)  V skladu z Odlokom o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah Zakona o 
Vladi Republike Slovenije (OdZVRS-J), Uradni list RS št. 134/22, se vprašanje, ki se daje na 
referendum, glasi: 

 
»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-J), 
ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 22. junija 2022?«. 
 
b)  V skladu z Odlokom o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah Zakona o 
dolgotrajni oskrbi (OdZDOsk-A), Uradni list RS št. 134/22, se vprašanje, ki se daje na referendum, glasi: 
  
»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-A), ki ga 
je sprejel Državni zbor na seji dne 21. julija 2022?«. 
 
c) V skladu z Odlokom o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (OdZRTVS-1B), Uradni list RS št. 134/22, se vprašanje, 
ki se daje na referendum, glasi: 
 
»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji 
Slovenija (ZRTVS-1B), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 21. julija 2022?«. 

 
VII. 

 
Besedila zakonov, o katerih se na referendumu glasuje: 
 
 
 
Številka: 020-12/22-26/  
EPA 37-IX  
Datum: 22. junij 2022  
 

DRŽAVNI ZBOR JE NA SEJI 22. 6. 2022 SPREJEL ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O VLADI 
REPUBLIKE SLOVENIJE (ZVRS-J) V NASLEDNJEM BESEDILU: 

 
Z A K O N O SPREMEMBAH ZAKONA O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE (ZVRS-J) 

 
1. člen 

 
V Zakonu o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 

38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) se v 8. členu prvi odstavek spremeni 
tako, da se glasi: 

 
»V vladi so ministrice ali ministri (v nadaljnjem besedilu: ministri) za:  
− finance,  
− notranje zadeve,  
− zunanje in evropske zadeve,  
− obrambo,  
− pravosodje,  
− javno upravo,  
− zdravje,  
− solidarno prihodnost,  
− okolje, podnebje in energijo,  
− vzgojo in izobraževanje,  
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− visoko šolstvo, znanost in inovacije,  
− gospodarstvo, turizem in šport,  
− kulturo,  
− kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,  
− delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,  
− infrastrukturo,  
− naravne vire in prostor,  
− kohezijo in regionalni razvoj,  
− digitalno preobrazbo.«.  
 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

2. člen 
 

Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 
126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 

82/21 in 189/21; v nadaljnjem besedilu: Zakon o državni upravi) se uskladi z določbami tega zakona 
najkasneje v štirih mesecih od dne, ko prisežejo ministri, imenovani po tem zakonu. 

 
 Z dnem, ko prisežejo pristojni ministri, pa do dne uveljavitve Zakona o državni upravi iz 
prejšnjega odstavka nadaljujejo z delom kot isti proračunski uporabnik: 

1. Ministrstvo za zunanje zadeve kot Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve z delovnim 
področjem Ministrstva za zunanje zadeve kot ga določa 41. člen Zakona o državni upravi.  

2. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport kot Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje z 
delovnim področjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport kot ga določa 39. člen 
Zakona o državni upravi, razen delovnega področja visokega šolstva, znanosti, raziskovanja 
in športa.  

3. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo kot Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in 
šport z delovnim področjem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo kot ga določa 30. 
člen Zakona o državni upravi, razen delovnega področja regionalnega razvoja, tehnologije in 
oskrbe z naftnimi derivati.  

4. Ministrstvo za okolje in prostor kot Ministrstvo za naravne vire in prostor z delovnim področjem 
Ministrstva za okolje in prostor kot ga določa 38.a člen Zakona o državni upravi, razen 
delovnega področja varovanja okolja, celovite presoje vplivov na okolje, upravnih postopkov 
na področju okolja, sistemskega urejanja javnih služb varstva okolja, ravnanja z gensko 
spremenjenimi organizmi, podnebnih sprememb, ravnanja z odpadki in učinkovite rabe virov 
ter stanovanjske politike.  

 
 Z dnem, ko prisežejo pristojni ministri, pa do dne uveljavitve Zakona o državni upravi iz prvega 
odstavka tega člena preide:  
− del delovnega področja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki se nanaša na delovno 
področje tehnologije, v pristojnost Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije; 
− del delovnega področja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki se nanaša na delovno 
področje visokega šolstva, znanosti in raziskovanja, v pristojnost Ministrstva za visoko šolstvo, 
znanost in inovacije;  
− del delovnega področja Ministrstva za okolje in prostor, ki se nanaša na delovno področje 
stanovanjske politike, v pristojnost Ministrstva za solidarno prihodnost;  
− del delovnega področja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki se nanaša na delovno 
področje športa, v pristojnost Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport;  
− del delovnega področja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki se nanaša na delovno 
področje oskrbe z naftnimi derivati, v pristojnost Ministrstva za okolje, podnebje in energijo;  
− del delovnega področja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki se nanaša na delovno 
področje regionalnega razvoja, v pristojnost Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj;  
− del delovnega področja Ministrstva za zdravje, ki se nanaša na delovno področje dolgotrajne oskrbe, 
v pristojnost Ministrstva za solidarno prihodnost;  
− del delovnega področja Ministrstva za infrastrukturo, ki se nanaša na delovno področje rudarstva, v 
pristojnost Ministrstva za naravne vire in prostor;  
− del delovnega področja Ministrstva za infrastrukturo, ki se nanaša na delovno področje javnega 
potniškega prometa, trajnostne mobilnosti, prometne politike, energetike, učinkovite rabe in obnovljivih 
virov energije, v pristojnost Ministrstva za okolje, podnebje in energijo;  



− del delovnega področja Ministrstva za okolje in prostor, ki se nanaša na delovno področje varovanja 
okolja, celovite presoje vplivov na okolje, upravnih postopkov na področju okolja, sistemskega urejanja 
javnih služb varstva okolja, ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi, podnebnih sprememb, 
ravnanja z odpadki in učinkovite rabe virov, v pristojnost Ministrstva za okolje, podnebje in energijo;  
− del delovnega področja Ministrstva za javno upravo, ki se nanaša na delovno področje upravljanja z 
informacijsko komunikacijskimi sistemi in zagotavljanja elektronskih storitev javne uprave, 
zagotavljanja delovanja državnega portala eUprava, varnih predalov, centralne storitve za spletno 
prijavo in elektronski podpis, v pristojnost Ministrstva za digitalno preobrazbo;  
− delovno področje Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v 
pristojnost Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj;  
− delovno področje Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo v pristojnost Ministrstva 
za digitalno preobrazbo.  
 
 Z dnem, ko prisežejo pristojni ministri, se ustanovi in s tem dnem pridobi status proračunskega 
uporabnika:  
− Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, ki opravlja naloge z delovnega področja javnega 
potniškega prometa, trajnostne mobilnosti, prometne politike, energetike, oskrbe z naftnimi derivati, 
učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, varovanja okolja, celovite presoje vplivov na okolje, 
upravnih postopkov na področju okolja, sistemskega urejanja javnih služb varstva okolja, ravnanja z 
gensko spremenjenimi organizmi, podnebnih sprememb, ravnanja z odpadki in učinkovite rabe virov;  
− Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki opravlja naloge z delovnega področja dolgotrajne oskrbe, 
stanovanjske politike, razvijanja in promocije modelov lastništva zaposlenih in participativnega 
upravljanja v podjetjih, udeležbe delavcev pri dobičku ter ostalih politik ekonomske demokracije;  
− Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ki opravlja naloge z delovnega področja visokega 
šolstva, znanosti, raziskovanja, razvoja tehnologij in inovacij.  
− Ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki opravlja naloge z delovnega področja informacijske družbe, 
elektronskih komunikacij, upravljanja z informacijsko komunikacijskimi sistemi in zagotavljanja 
elektronskih storitev javne uprave, zagotavljanja delovanja državnega portala eUprava, varnih 
predalov, centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis;  
− Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, ki opravlja naloge z delovnega področja regionalnega 
razvoja, evropske kohezijske politike in razvojnega načrtovanja z nacionalnimi dokumenti razvojnega 
načrtovanja in evropske kohezijske politike, na podlagi katerih lahko Republika Slovenija prejema 
kohezijska sredstva iz evropskega proračuna, naloge upravljanja za potrebe evropskih strukturnih 
skladov in kohezijskega sklada, ki izhajajo iz pravnega reda Evropske unije s področja kohezijske 
politike, ter naloge upravljanja za potrebe drugih finančnih mehanizmov  
 
 Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ministrstev se morajo uskladiti s tem 
zakonom najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. Najkasneje do tega datuma pristojna 
ministrstva iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena prevzamejo naloge v skladu s tem 
zakonom, ustrezne javne uslužbence, opremo, dokumentacijo, prostore in pravice proračunske porabe.  
 
 Kandidati za ministra za infrastrukturo, ministra za vzgojo in izobraževanje, ministra za 
gospodarstvo, turizem in šport, ministra za naravne vire in prostor, ministra za solidarno prihodnost, 
ministra za okolje, podnebje in energijo, ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ministra za 
zdravje, ministra za javno upravo, ministra za digitalno preobrazbo ter ministra za kohezijo in regionalni 
razvoj se predstavijo delovnim telesom Državnega zbora Republike Slovenije za tista delovna področja, 
na katerih bodo v skladu z Zakonom o državni upravi in določbami drugega, tretjega in četrtega odstavka 
tega člena opravljali funkcijo ministra.   
 
 Minister za zunanje zadeve, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za 
izobraževanje, znanost in šport, minister za okolje in prostor, minister brez resorja, pristojen za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko ter minister brez resorja, pristojen za digitalno preobrazbo, nadaljujejo z 
opravljanjem tekočih poslov do zaprisege nove Vlade Republike Slovenije.  
 

3. člen 
 
 Z dnem ustanovitve Ministrstva za digitalno preobrazbo do uskladitve določb Zakona o 
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZINB, 54/14 – odl. US, 81/15, 
40/17 in 189/21 – ZDU-1M), Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – 
uradno prečiščeno besedilo, 19/15 in 189/21 – ZDU-1M), Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih 



aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 – ZInfV-A in 189/21 – ZDU-1M), Zakona o digitalni radiodifuziji 
(Uradni list RS, št. 102/07, 85/10, 47/12, 109/12 – ZEKom-1 in 189/21 – ZDU-1M), Zakona o pogojnem 
dostopu do zaščitenih elektronskih storitev (Uradni list RS, št. 43/04 in 189/21 – ZDU-1M), Zakona o 
vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 41/11 in 189/21 – ZDU-1M), Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (Uradni 
list RS, št. 121/21 in 189/21 – ZDU-1M) in Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17 in 
189/21 – ZDU-1M) s tem zakonom, naloge službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za elektronske 
komunikacije, oziroma službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za informacijsko družbo, po teh 
zakonih opravlja ministrstvo, pristojno za digitalno preobrazbo, naloge predstojnika te službe pa 
minister, pristojen za digitalno preobrazbo.  
 

4. člen 
 

 Do začetka uporabe rebalansa proračuna države ali sprememb proračuna države ali novega 
proračuna države se sredstva za delovanje prenesenih delovnih področij in novoustanovljenih 
ministrstev zagotavljajo v okviru ministrstev oziroma služb vlade Republike Slovenije, katerih del so bila 
ta delovna področja do uveljavitve tega zakona.  
 

5. člen 
 
 Z dnem ustanovitve Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj in Ministrstva za digitalno 
preobrazbo prenehata veljati: − Odlok o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko (Uradni list RS, št. 15/14, 69/14, 24/17 in 78/20), − Odlok o 
ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo (Uradni list RS, št. 
121/21).  
 

6. člen 
 
 Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
 
Številka: 543-01/22-14/  
EPA 185-IX  
Datum: 21. julij 2022  
 

DRŽAVNI ZBOR JE NA SEJI 21. 7. 2022 SPREJEL ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O 
DOLGOTRAJNI OSKRBI (ZDOsk-A) V NASLEDNJEM BESEDILU: 

 
Z A K O N O SPREMEMBAH ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI (ZDOsk-A) 

 
1. člen 

 
 V Zakonu o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 196/21) se v 127. členu v drugem 
odstavku:  
− v prvi alineji letnica »2023« nadomesti z letnico »2024«,  
− v drugi alineji na dveh mestih letnica »2024« nadomesti z letnico »2025«.  
 

2. člen 
 
 130. člen se spremeni tako, da se glasi:  
 

»130. člen  
(financiranje dodatnih stroškov dela) 

 
 (1) Od 1. decembra 2021 do začetka uporabe prve alineje 1. točke prvega odstavka 10. 
člena in tretjega odstavka 15. člena tega zakona, ki urejata pravico do DO v instituciji iz drugega 
odstavka 58. člena tega zakona, se izvajalcem socialno varstvene storitve institucionalnega varstva 
odraslih iz 50., 51., 52. in 54. člena ZSV in izvajalcem pomoči na domu iz tretjega odstavka 15. 



člena ZSV zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dodatnih stroškov dela v skladu z Aneksom h 
Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 181/21). 
Izvajalcem iz prejšnjega stavka se zagotovijo sredstva za financiranje dodatnih kadrov, ki opravljajo 
storitve iz prejšnjega stavka, v skladu s pravilnikom, ki ureja standarde in normative 
socialnovarstvenih storitev.  
 
 (2) Zahtevki za izplačilo sredstev iz prejšnjega odstavka se z dokazili vložijo pri ministrstvu, 
pristojnem za socialne zadeve.  
 
 (3) Podrobnejša merila, pogoje in postopek za dodelitev sredstev iz prvega odstavka tega 
člena določi minister, pristojen za socialne zadeve.«. 

 
 

3. člen  
 
 V 132. členu se v prvem odstavku letnica »2022« nadomesti z letnico »2023«.  

 
4. člen  

  
 V 133. členu se:  
− v 1. točki letnica »2022« nadomesti z letnico »2023« in letnica »2024« z letnico »2025«, 
− v 2. točki letnica »2022« nadomesti z letnico »2023«,  
− v 3. točki za besedilom »30. aprila 2022« doda besedilo »in 30. aprila 2023«,  
− v 4. točki letnica »2022« nadomesti z letnico »2023«,  
− v 5. točki letnica »2022« nadomesti z letnico »2023«.  
 

5. člen  
  
 V 137. členu se letnica »2023« nadomesti z letnico »2024«. 

 
6. člen  

 
 V 139. členu se v tretjem odstavku letnica »2022« nadomesti z letnico »2023«.  
 
 V četrtem odstavku se v napovednem stavku letnica »2022« nadomesti z letnico »2023«.  
 
 V petem odstavku se na dveh mestih letnica »2022« nadomesti z letnico »2023«.  
 
 V osmem odstavku se letnica »2022« nadomesti z letnico »2023«.  
 

7. člen  
 
 V 140. členu se v prvem odstavku letnica »2022« nadomesti z letnico »2023«.  

 
8. člen  

 
 V 144. členu se letnica »2023« nadomesti z letnico »2024« in letnica »2022« z letnico 
»2023«.  
 

9. člen  
 
 V 157. členu se v prvem odstavku letnica »2023« nadomesti z letnico »2024«. 

 
10. člen  

 
 
 V 158. členu se v prvem odstavku letnica »2023« nadomesti z letnico »2024«.  
 
 V drugem odstavku se letnica »2023« nadomesti z letnico »2024«.  
 



 V tretjem odstavku se letnica »2023« nadomesti z letnico »2024«.  
 
 V šestem odstavku se v prvi alineji letnica »2023« nadomesti z letnico »2024«.  
 
 V osmem odstavku se letnica »2023« nadomesti z letnico »2024«. 
 

KONČNA DOLOČBA 
 

11. člen  
(začetek veljavnosti) 

 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
 
Številka: 010-02/22-30/  
EPA 153-IX  
Datum: 14. julij 2022  
 

DRŽAVNI ZBOR JE NA SEJI 14. 7. 2022 SPREJEL ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA (ZRTVS-1B) V NASLEDNJEM BESEDILU: 

 
Z A K O N O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA 

(ZRTVS-1B) 
 

1. člen 
 
 V Zakonu o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 
– odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14) se v 6. členu v četrtem odstavku besedilo »Nadzorni svet RTV 
Slovenija« nadomesti z besedilom »svet RTV Slovenija«.  
 

2. člen 
 
 V 9. členu se v drugem odstavku besedilo »Programski svet RTV Slovenija« nadomesti z 
besedilom »svet RTV Slovenija«.  
 

3. člen 
 
 Za naslovom III. poglavja se naslov »Programski svet RTV Slovenija« spremeni tako, da se 
glasi: »Svet RTV Slovenija«.  
 

4. člen 
 

16. člen se spremeni tako, da se glasi:  
»16. člen 

 
 (1) Svet RTV Slovenija (v nadaljnjem besedilu: svet):  

1. na predlog uprave sprejme statut RTV Slovenija (v nadaljnjem besedilu: statut);  
2. na predlog uprave sprejme programsko produkcijski načrt, ki je usklajen s finančnimi možnostmi 

RTV Slovenija;  
3. na predlog uprave sprejme finančni načrt in letno poročilo javnega zavoda ter odloča o uporabi 

morebitnega presežka prihodkov nad odhodki; 
4. na predlog uprave sprejema strateški načrt ter programske standarde in programske zasnove 

v skladu s tem zakonom in z zakonom, ki ureja medije, ter mednarodnimi akti;  
5. obravnava uresničevanje programsko produkcijskega in finančnega načrta;  
6. imenuje varuha pravic gledalcev in poslušalcev (v nadaljnjem besedilu: varuh) in sprejme pravila 

o njegovem delovanju;  
7. obravnava poročila varuha o pripombah in predlogih gledalcev in poslušalcev programov RTV 

Slovenija;  



8. obravnava pripombe in predloge gledalcev in poslušalcev programov RTV Slovenija;  
9. imenuje in razrešuje upravo;  
10. daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja radia, direktorja televizije oziroma direktorja 

digitalnih vsebin;  
11. nadzira poslovanje RTV Slovenija;  
12. sprejema svoj poslovnik ter organizira svoje delo in imenuje svoje odbore v skladu s tem 

poslovnikom;  
13. potrjuje predloge finančnega odbora;  
14. odloča o drugih zadevah, kadar tako določa zakon ali statut v skladu z zakonom. 

 
 
 (2) Svet ne sme posegati v posamezne dele programa pred objavo in sprejemati odločitev 
ali stališč, ki so povezana z objavo delov programa. Svet vodi razpravo o objavljenih delih programa le 
na podlagi poročil varuha, ki vključujejo odziv odgovornih urednikov in avtorjev.  
 
 (3) Svet je sklepčen, če je na seji prisotna večina vseh članic oziroma članov (v nadaljnjem 
besedilu: člani).  
 
 (4) Svet sprejema odločitve iz 1., 2., 3., 9. in 12. točke prvega odstavka tega člena z večino 
glasov vseh članov. O preostalih zadevah iz svoje pristojnosti odloča z večino glasov prisotnih članov.  
 
 (5) Svet sprejema odločitve iz 1. in 3. točke prvega odstavka tega člena na podlagi 
predhodnega mnenja finančnega odbora.  
 
 (6) Za revidiranje pravilnosti in smotrnosti poslovanja RTV Slovenije ter revidiranje aktov o 
preteklem poslovanju in aktov o načrtovanem poslovanju RTV Slovenije je pristojno Računsko sodišče 
Republike Slovenije.«.  
 

5. člen 
 
 17. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
 
 

»17. člen 
 (1) V Svet so imenovane osebe, ki s svojim znanjem, ugledom oziroma dosežki na 
kulturnem, izobraževalnem, znanstvenem ali drugem področju družbenega življenja lahko pripomorejo 
k dobremu delovanju in krepitvi ugleda javne radiotelevizije, tako v Republiki Sloveniji kot v tujini.  
 
 (2) Člani Sveta svoje delo opravljajo neodvisno ter nepristransko in uresničujejo izključno 
interese RTV Slovenija kot javne radiotelevizije. Pri opravljanju svoje funkcije so dolžni upoštevati 
Ustavo Republike Slovenije, zakon in statut.  
 
 (3) Svet sestavlja 17 članov, od katerih: 
 
 1. šest članov predstavnikov zaposlenih, ki jih zaposleni RTV Slovenija izberejo izmed sebe, 
in sicer jih pet izvolijo na neposrednih volitvah, od tega enega za področje informativne dejavnosti, 
enega za kulturno-umetniške dejavnosti, enega za razvedrilno-športne dejavnosti, enega za tehniko, 
kamor sodijo tudi oddajniki in zveze, ter enega za digitalni razvoj; enega pa imenuje Svet delavcev 
javnega zavoda RTV Slovenija (v nadaljnjem besedilu: Svet delavcev);  
 2. enajst predstavnikov javnosti se imenuje tako, da:  
 a) enega člana imenuje italijanska narodna skupnost na podlagi javnega poziva;  
 b) enega člana imenuje madžarska narodna skupnost na podlagi javnega poziva;  
 c) enega člana imenuje predsednik Republike Slovenije na podlagi javnega poziva 
registriranim verskim skupnostim;  
 č) enega člana imenuje Slovenska akademija znanosti in umetnosti na podlagi javnega 
poziva univerzam in raziskovalnim inštitutom;  
 d) dva člana imenuje Nacionalni svet za kulturo, in sicer enega na podlagi javnega poziva 
kulturnim in umetniškim organizacijam, enega člana pa imenuje na podlagi javnega poziva 
organizacijam s področja avdiovizualnega sektorja;  



 e) enega člana imenuje Olimpijski komite Slovenije na podlagi javnega poziva nacionalnim 
in občinskim športnim zvezam ter drugim športnim organizacijam;  
 f) enega člana imenuje Informacijski pooblaščenec na podlagi javnega poziva organizacijam, 
ki so dejavne na področju medijev, razvoja informacijske družbe in zagotavljanja transparentnosti;  
 g) enega člana imenuje Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja na podlagi javnega poziva 
organizacijam, ki so dejavne na področju varstva okolja, narave in podnebja;  
 h) enega člana imenuje krovna organizacija invalidskih organizacij po zakonu, ki ureja 
invalidske organizacije, nacionalni svet invalidskih organizacij;  
 i) enega člana imenuje Varuh človekovih pravic Republike Slovenije na podlagi javnega 
poziva nevladnim organizacijam s področja varstva človekovih pravic in svoboščin.«.  
 

6. člen 
 
 Za 17. členom se dodata nova 17.a in 17.b člen, ki se glasita: 
 

»17.a člen 
 
 (1) V svet ne morejo biti izvoljene oziroma imenovane osebe, ki so ob imenovanju ali v 
obdobju petih let pred imenovanjem bile:  
 − člani organov političnih strank na državni, regionalni ali občinski ravni;  
 − poslanke oziroma poslanci (v nadaljnjem besedilu: poslanci) Evropskega parlamenta ali 
uslužbenke oziroma uslužbenci (v nadaljnjem besedilu: uslužbenci) in funkcionarke oziroma funkcionarji 
(v nadaljnjem besedilu: funkcionarji) v organih Evropske unije;  
 − predsednik oziroma predsednica republike, predsednica oziroma predsednik vlade, 
poslanci oziroma poslanke, člani državnega sveta, županje oziroma župani, ustavne sodnice oziroma 
ustavni sodniki, ministrice oziroma ministri, državne sekretarke oziroma državni sekretarji in drugi 
funkcionarji v državnih organih;  
 − generalni direktorji, generalne sekretarke oziroma generalni sekretarji ministrstev, direktorji 
ali direktorice organov v sestavi in vladnih služb, načelnice oziroma načelniki upravnih enot ter 
direktorice oziroma direktorji občinske uprave ali tajnice oziroma tajniki občine.  
 
 (2) V svet prav tako ne morejo biti izvoljene oziroma imenovane osebe, ki so:  
 1. člani organov vodenja, upravljanja ali nadzora oziroma zaposlene pri konkurenčnih 
medijih, in osebe, ki imajo v teh medijih lastniške deleže; 
 2. zaposlene na RTV Slovenija, razen oseb iz 1. točke tretjega odstavka 17. člena tega 
zakona;  
 3. člani Sveta za radiodifuzijo in zaposleni na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve 
Republike Slovenije ter člani oziroma zaposleni v drugih telesih, ki v upravnem postopku odločajo o 
podelitvi frekvenc ali drugih pravicah medijev oziroma zaposlenih v medijih, in osebe, ki sodelujejo v 
postopkih sprejemanja teh odločitev;  
 4. člani organov vodenja, upravljanja ali nadzora pravnih oseb, ki poslovno sodelujejo z RTV 
Slovenija;  
 5. ožji družinski člani vodilnih delavk in delavcev (v nadaljnjem besedilu: vodilnih delavcev) 
RTV Slovenija, kot so člani uprave RTV Slovenija, direktor radia, direktor televizije in direktor digitalnih 
vsebin, ter tistih zaposlenih na RTV Slovenija, ki jih kot vodstvene delavce opredeljuje statut.  
 
 (3) Ožji družinski člani iz 5. točke prejšnjega odstavka so zakonec oziroma oseba, s katero 
živi v zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, otroci ter vnuki in starši ter 
druge osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.  
 
 (4) Pogoji za imenovanje članov sveta so:  
 1. dosežena najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje, oziroma 
izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu 
z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven;  
 2. najmanj deset let strokovnih delovnih izkušenj na delovnem področju upravičenca po 
doseženi izobrazbi iz prvega odstavka tega člena;  
 3. visoka osebna integriteta in moralni ugled;  
 4. pripravljenost in zmožnost s svojim znanjem, ugledom oziroma dosežki na relevantnem 
področju družbenega življenja prispevati k dobremu delovanju in krepitvi ugleda javne radiotelevizije, 
tako v Republiki Sloveniji kot v tujini;  



 5. državljanstvo Republike Slovenije;  
 6. da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest 
mesecev;  
 7. da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.  
 
 (5) Pogoji iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka ne veljajo za člane sveta, ki jih izmed sebe 
izberejo zaposleni RTV Slovenija. 
 

17.b člen 
 
 (1) Upravičenci za imenovanje članov sveta iz 2. točke tretjega odstavka 17. člena tega 
zakona za namen imenovanja članov sveta objavijo javni poziv z določitvijo najmanj 15-dnevnega roka 
za prijavo. Javni poziv se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh 
upravičencev.  
 
 (2) Pri imenovanju predstavnikov javnosti upravičenci za imenovanje upoštevajo izkušnje in 
delovanje kandidatov na relevantnem področju ter njihovo vizijo dobrega delovanja in krepitve ugleda 
javne radiotelevizije.  
 
 (3) Upravičenec imenuje člana sveta z izdajo sklepa o imenovanju. Sklep o imenovanju se 
izda v 30 dneh od poteka roka za prijavo iz javnega poziva. Sklep o imenovanju se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije v petih dneh po imenovanju.«. 
 
 

7. člen 
 
 18. člen se spremeni tako, da se glasi:  
 

»18. člen 
 
 (1) Mandat članov sveta je štiri leta od dneva, ko je svet konstituiran v skladu s tem zakonom. 
Po poteku mandatne dobe je član sveta lahko ponovno izvoljen oziroma imenovan še največ enkrat.  
 
 (2) Svet je konstituiran, ko so v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni sklepi o 
imenovanju oziroma izvolitvi večine vseh članov sveta.  
 
 (3) Član sveta je lahko razrešen pred koncem mandata:  
 − če to sam zahteva;  
 − če iz katerega koli razloga ne more opravljati svoje dolžnosti;  
 − če več ne izpolnjuje pogojev za člana sveta, določenih v 17.a členu tega zakona;  
 − če se naknadno ugotovi, da je pred imenovanjem navedel neresnične podatke iz četrtega 
odstavka 17.a člena tega zakona;  
 − če po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, Komisija za preprečevanje 
korupcije:  
 a) v okviru postopka zaradi suma korupcije pri opravljanju njegovega dela zazna znake 
kaznivega dejanja in zoper njega vloži ovadbo,  
 b) z vidika krepitve integritete v ugotovitvi o konkretnem primeru pri opravljanju njegovega 
dela poda oceno kršitve uradne osebe,  
 c) zaradi ugotovljenih ali ponavljajočih kršitev zakona in statuta pri njegovem delovanju 
pošlje pobudo za začetek postopka za njegovo razrešitev;  
 − če zanemarja oziroma opravlja svoje delo nevestno ali če opravlja svoje delo v nasprotju 
s tem zakonom, splošnimi akti RTV Slovenija in v nasprotju z interesi RTV Slovenija kot javne 
radiotelevizije.  
 
 (4) V primeru iz prejšnjega odstavka svet predlaga upravičencu, ki je takega člana sveta 
imenoval oziroma izvolil, da ga razreši in imenuje oziroma izvoli novega člana sveta. Do sprejetja 
odločitve o razrešitvi član sveta, katerega odpoklic je svet predlagal, nima glasovalne pravice.  
 



 (5) Nov član sveta se imenuje oziroma izvoli po postopku, ki je predviden za imenovanje 
oziroma izvolitev člana sveta, ki je bil razrešen pred koncem mandata. Nov član sveta se imenuje 
oziroma izvoli za preostanek mandata, za katerega je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.«. 
 

8. člen 
 
 V 19. členu se v prvem, drugem in tretjem odstavku besedilo »Programski svet« v vseh 
sklonih nadomesti z besedo »svet« v ustreznem sklonu.  
 

9. člen 
 
 V 20. členu se v prvem, drugem in tretjem odstavku besedilo »Programski svet« v vseh 
sklonih nadomesti z besedo »svet« v ustreznem sklonu, besedilo »Nadzorni svet« v vseh sklonih pa se 
nadomesti z besedilom »finančni odbor« v ustreznem sklonu. 
 

10. člen 
 
 Za 20. členom se naslov »Generalni direktor RTV Slovenija« spremeni tako, da se glasi: 
»Uprava«.  
 

11. člen 
 
 21. člen se spremeni tako, da se glasi:  
 

»21. člen 
 
 (1) RTV Slovenija vodi in upravlja uprava, ki jo sestavljajo štirje članice ali člani (v nadaljnjem 
besedilu: člani). Vodi jo predsednica ali predsednik uprave (v nadaljnjem besedilu: predsednik), pri 
čemer je en član uprave delavski direktor. Mandat članov uprave je štiri leta.  
 
 (2) Predsednika uprave imenuje svet na podlagi javnega razpisa, dva dodatna člana uprave 
imenuje svet na predlog predsednika uprave, delavskega direktorja pa izvolijo zaposleni RTV Slovenija 
na neposrednih volitvah. Delavski direktor ne sme biti hkrati predsednik ali član Sveta delavcev, 
predsednik sindikata ali sindikalni zaupnik.  
 
 (3) Pogoji za imenovanje članov uprave so:  
 1. dosežena najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje, oziroma 
izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu 
z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven;  
 2. aktivno znanje slovenskega jezika;  
 3. aktivno (na ravni vsaj B2) morajo obvladati najmanj en svetovni jezik;  
 4. najmanj deset let delovnih izkušenj s področja, za katerega so zadolženi, od tega mora 
imeti predsednik uprave vsaj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v večjih sistemih z 
najmanj 100 zaposlenimi;  
 5. poznavanje problematike dejavnosti javnih medijskih servisov;  
 6. ne smejo imeti lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki 
poslovno sodelujejo z RTV Slovenija;  
 7. usposobljenost za članstvo v nadzornem svetu, kar izkazujejo s potrdilom o 
usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb, veljavnim v Republiki Sloveniji, 
oziroma ga morajo pridobiti v enem letu od nastopa mandata;  
 8. da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest 
mesecev;  
 9. da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.  
 
 (4) Pogoji iz prejšnjega odstavka ne veljajo za delavskega direktorja. 
 



 (5) Za predsednika in člane uprave se smiselno uporabljajo določbe o skrbnosti in 
odgovornosti, kot jih za člane organov vodenja oziroma nadzora določa zakon, ki ureja gospodarske 
družbe.  
  
 (6) Uprava odloča z večino glasov vseh svojih članov, če ta zakon ne določa drugače. V 
primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave. 
 
 (7) Svet razreši predsednika ali člane uprave pred potekom časa, za katerega so imenovani, 
če:  
 1. predsednik ali član uprave sam zahteva svojo razrešitev;  
 2. nastopi kateri od razlogov, zaradi katerih v skladu z zakonom, ki urejajo delovna razmerja, 
preneha delovno razmerje po samem zakonu;  
 3. predsednik ali član uprave pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi in splošnimi akti 
RTV Slovenija ali ne izvršuje sklepov organov RTV Slovenija ali ravna v nasprotju z njimi;  
 4. predsednik ali član uprave s svojim delovanjem povzroči RTV Slovenija večjo škodo ali če 
zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje 
pri delu;  
 5. ne izpolnjujejo več pogojev za imenovanje za člana uprave iz tretjega odstavka tega člena;  
 6. razrešitev člana uprave, razen delavskega direktorja, predlaga predsednik uprave.  
 
 (8) Poleg razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena je delavski direktor razrešen tudi, če 
predlog za razrešitev, ki ga je podala najmanj desetina vseh zaposlenih na RTV Slovenija, podpre 
večina vseh zaposlenih na RTV Slovenija.  
 
 (9) Podrobnejši postopek razrešitve članov uprave določi statut.  
 
 (10) Za vprašanja v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo delavskega direktorja, ki niso urejena 
v tem zakonu, se smiselno uporablja zakon, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.«. 
 

12. člen 
 
 Za 21. členom se dodata nova 21.a in 21.b člen, ki se glasita:  
 

»21.a člen 
 
 (1) Direktorje in vodje enot, določene v statutu, imenuje uprava na podlagi javnega razpisa 
v skladu s statutom. Pomočnika predsednika uprave, ki strokovno vodita narodnostna programa, 
imenuje uprava v soglasju s pristojnim Programskim odborom. Mandat direktorjev, vodij in pomočnikov 
iz tega odstavka je štiri leta.  
 
 (2) Direktor radia, direktor televizije in direktor digitalnih vsebin organizirajo in vodijo delo na 
svojem področju ter vodijo strokovno programsko delo na teh področjih, razen strokovno programskega 
vodenja v delu, ki se nanaša na narodnostna programa. Mandat direktorjev iz tega odstavka je štiri leta. 
(3) Uprava imenuje in razrešuje tudi druge vodstvene delavce, ki jih določa statut.  
 

21.b člen 
 
 (1) Odgovorne urednike programov imenuje in razrešuje uprava na predlog direktorjev, 
določenih v statutu. Za mesta odgovornih urednikov programov direktorji, določeni v statutu, izvedejo 
javne razpise. Mandat odgovornih urednikov je štiri leta. Druge urednike imenuje in razrešuje odgovorni 
urednik programa.  
 
 (2) Direktorji, določeni v statutu, se pred podajo predloga o imenovanju odgovornega 
urednika posvetujejo o kandidatih za odgovornega urednika s programskimi delavci v uredništvu, za 
katero bo odgovorni urednik imenovan. 
 
 
 (3) Če direktorji, določeni v statutu, ne pridobijo pozitivnega mnenja večine programskih 
delavcev v uredništvu, za katero je kandidat predlagan, mora uprava za imenovanje takega kandidata 
pridobiti soglasje sveta. V tem primeru ima uredništvo pravico predlagati svetu v soglasje svojega 



kandidata za odgovornega urednika, ki se je javil na javni razpis. Postopek izdaje soglasja na svetu 
določa statut.  
 
 (4) Uprava na predlog direktorjev, določenih v statutu, razreši odgovornega urednika pred 
iztekom njegovega mandata, če ta nima večinske podpore v svojem uredništvu, in ob soglasju sveta.  
 
 (5) Odgovorni urednik mora imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu 
druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge 
stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven, ki v 
skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, in vsaj deset let delovnih izkušenj, od tega vsaj pet 
let delovnih izkušenj na področju, na katerem kandidira, v primeru informativnega programa pa vsaj pet 
let kot novinar ali urednik.  
 
 (6) Druge urednike imenuje in razrešuje odgovorni urednik področja. Njihov mandat je vezan 
na mandat odgovornega urednika področja.  
 
 (7) Zaposlovanje v uredništvu se v okviru aktov RTV Slovenija, ki določajo kvote zaposlitev, 
izvaja na predlog odgovornega urednika.«.  
 

13. člen 
 
 V 22. členu se besedilo »generalni direktor« nadomesti z besedo »uprava«.  
 

14. člen 
 
 V 23. členu se besedilo »Programski svet« v vseh sklonih nadomesti z besedo »svet« v 
ustreznem sklonu. V šestem odstavku se besedilo »Nadzorni svet« nadomesti z besedilom »finančni 
odbor«.  
 

15. člen 
 
 V 24. členu se besedilo »programski svet« nadomesti z besedo »svet«. 
 
 

16. člen 
 
 V 25. členu se v drugem odstavku za besedo »seje« besedilo »Programskega sveta in 
Nadzornega sveta« nadomesti z besedilom »sveta in finančnega odbora«.  
 

17. člen 
 
 Za 25. členom se naslov »Nadzorni svet RTV Slovenija« spremeni tako, da se glasi: 
»Finančni odbor«. 
 

18. člen 
 
 26. člen se spremeni tako, da se glasi:  
 

»26. člen 
 

 (1) Svet imenuje in razrešuje finančni odbor, ki ima pet članov. Po enega člana predlagajo v 
imenovanje:  
 − ministrstvo, pristojno za finance,  
 − ministrstvo, pristojno za medije,  
 − Svet delavcev javnega zavoda RTV Slovenija,  
 − Združenje nadzornikov Slovenije in  
 − Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.  
 
 (2) Za člane finančnega odbora ne morejo biti imenovane osebe iz prvega in drugega 
odstavka 17.a člena tega zakona. Za člana finančnega odbora ne more biti imenovan član sveta. Za 



člana finančnega odbora Svet delavcev javnega zavoda RTV Slovenija ne more predlagati vodilnih 
delavcev RTV Slovenija.  
 
 (3) Pogoji za imenovanje članov finančnega odbora so:  
 1. dosežena najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje, oziroma 
izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu 
z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven;  
 2. aktivno znanje slovenskega jezika;  
 3. najmanj deset let delovnih izkušenj s finančnega področja;  
 4. ne smejo imeti lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki 
poslovno sodelujejo z RTV Slovenija;  
 5. oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti, in ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;  
 6. zoper osebo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.  
 
 (4) Člani finančnega odbora izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika 
finančnega odbora.  
 
 (5) Mandat članov finančnega odbora je štiri leta. Člani finančnega odbora so predčasno 
razrešeni na lastno zahtevo ali če svet ugotovi, da pri svojem delu ne ravnajo v skladu s predpisi in 
splošnimi akti RTV Slovenija ali ne izvršujejo sklepov sveta in zato ne uživajo njegovega zaupanja.«.  
 

19. člen 
 
 27. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

»27. člen 
 
 (1) Finančni odbor daje predhodno mnenje svetu k:  
 1. osnutku statuta;  
 2. osnutku finančnega načrta in osnutku letnega poročila RTV Slovenija ter  
 3. predlogu uporabe morebitnega presežka prihodkov nad odhodki. 
 
 (2) Finančni odbor na podlagi predloga uprave predlaga v potrditev svetu:  
 1. cene storitev, ki niso del javne službe;  
 2. način plačevanja RTV-prispevka v skladu s tem zakonom;  
 3. način prijavljanja in začasnega ali trajnega odjavljanja sprejemnikov;  
 4. višino tarif in druge pogoje za oddajanje programov drugih izdajateljev;  
 5. splošna pravila računovodstva RTV Slovenija in pravila strokovnega računovodstva;  
 6. imenovanje pooblaščenega revizorja oziroma revizijske družbe, v skladu z zakonom, ki 
ureja revidiranje.  
 
 (3) Finančni odbor:  
 − ima pravico do vpogleda v poslovne knjige, periodične obračune in vso drugo 
dokumentacijo celotnega javnega zavoda;  
 − opravlja druge naloge, ki jih določi poslovnik sveta oziroma statut;  
 − o svojih ugotovitvah poroča svetu.  
 
 (4) Kadar finančni odbor obravnava vprašanja s področja storitev elektronskih komunikacij, 
zlasti ko sprejema predlog tarif in drugih pogojev za oddajanje programov drugih izdajateljev, na svoje 
seje vabi tudi predstavnika Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije.«.  
 

20. člen 
 
 V 28. členu se besedilo »Programski svet« v vseh sklonih nadomesti z besedo »svet« v 
ustreznem sklonu, v prvem in tretjem odstavku pa se besedilo »Nadzorni svet« v vseh sklonih nadomesti 
z besedilom »finančni odbor« v ustreznem sklonu. 
 

21. člen 



 
 V 29. členu se v prvem odstavku tretja in četrta alineja spremenita tako, da se glasita:  
 »– pogoji za imenovanje in razrešitev članov uprave;  
 – pogoji za imenovanje in razrešitev direktorjev radia, televizije in digitalnih vsebin;«.  
 

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
 

22. člen 
 
 (1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha mandat članov Programskega sveta in članov 
Nadzornega sveta, mandat nanju vezanih odborov, ter mandat generalnega direktorja, direktorja radia 
in direktorja televizije.  
 
 (2) Do konstituiranja sveta nadaljujejo z delom Programski svet in Nadzorni svet ter nanju 
vezani odbori v sestavi in s pristojnostmi, ki jih imajo do uveljavitve tega zakona.  
 
 (3) Do imenovanja uprave opravlja svojo funkcijo generalni direktor kot vršilec dolžnosti. 
Funkcijo vršilca dolžnosti opravlja s pristojnostmi, ki jih je imel do uveljavitve tega zakona, pri čemer 
znotraj pristojnosti iz 22. člena zakona opravlja le tekoče posle, ki omogočajo nemoteno delovanje RTV 
Slovenija in zagotavljajo izpolnjevanje profesionalnih standardov na področju izvajanja radijske in 
televizijske dejavnosti. 
 
 (4) Do imenovanja novega direktorja radia in direktorja televizije opravljata direktor radia 
oziroma televizije svoje zadolžitve kot vršilca dolžnosti s pristojnostmi, ki sta jih imela do uveljavitve tega 
zakona, pri čemer znotraj pristojnosti iz 22. člena zakona lahko opravljata le tekoče posle, ki omogočajo 
nemoteno delovanje RTV Slovenija in zagotavljajo izpolnjevanje profesionalnih standardov na področju 
izvajanja radijske in televizijske dejavnosti.  
 

23. člen 
 

 (1) Svet se v skladu s tem zakonom konstituira najpozneje v 60 dneh po njegovi uveljavitvi.  
 
 (2) Pri prvem imenovanju članov sveta iz tretjega odstavka 17. člena zakona se imenuje 
oziroma izvoli vseh 17 članov sveta, pri čemer se devet članov imenuje oziroma izvoli za dobo dveh let.  
 
 (3) Predsednik Republike Slovenije v osmih dneh po uveljavitvi tega zakona opravi žreb, 
katere člane sveta se imenuje za dve oziroma štiri leta, objavi poziv upravičencem iz tretjega odstavka 
17. člena zakona, da imenujejo oziroma izvolijo člane sveta v skladu s tem zakonom, ter jih obvesti o 
trajanju mandatov, ki jih je določil žreb.  
 
 (4) Prvo sejo sveta skliče vršilec dolžnosti generalnega direktorja oziroma oseba, ki ga 
nadomešča, najpozneje v 15 dneh po tem, ko so v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni sklepi 
o imenovanju in izvolitvi večine vseh članov sveta. Če seje ne skliče vršilec dolžnosti generalnega 
direktorja ali oseba, ki ga nadomešča, lahko prvo sejo skliče vsaj ena tretjina članov sveta.  
 
 (5) Svet najpozneje v 15 dneh po konstituiranju objavi poziv upravičencem iz prvega 
odstavka 26. člena zakona, da mu v 15 dneh po objavi poziva sporočijo imena članov, ki so jih imenovali. 
Prvo sejo finančnega odbora skliče predsednik sveta.  
 

24. člen 
 
 (1) Svet v šestih mesecih po konstituiranju sprejme nov statut. (2) Svet najpozneje v 90 dneh 
po konstituiranju sprejme nove programske standarde za programe RTV Slovenija in njihove 
programske zasnove. 
 

25. člen 
 
 (1) Svet najpozneje v 15 dneh po konstituiranju objavi javni razpis za predsednika in člane 
uprave.  
 



 (2) Za predsednika in vsakega člana uprave se glasuje ločeno. Do sprejetja novega statuta 
se postopek izbire in imenovanja izvede na naslednji način:  
 1. Svet glasuje tako, da ima vsak član Sveta pravico glasovati za enega kandidata. 
Glasovanje je javno. Izvoljen je kandidat, ki je dobil večino glasov vseh članov Sveta.  
 2. Če v prvem krogu glasovanja ni bil izvoljen noben kandidat, se v drugem krogu glasuje o 
tistih treh kandidatih, ki so v prvem krogu dobili največ glasov. Če tudi v drugem krogu ni bil izvoljen 
noben kandidat, se v tretji krog glasovanja uvrstita dva kandidata z največjim številom glasov, dobljenih 
v drugem krogu. Če v tretjem krogu ni bil izvoljen noben kandidat, se v četrtem krogu glasuje o 
kandidatu, ki je dobil v tretjem krogu največ glasov.  
 3. Če tudi v četrtem krogu kandidat ni dobil dovolj glasov, lahko svet sklene, da bo ponovno 
glasoval v 14 dneh o kandidatih iz tretjega kroga. Pred ponovnim glasovanjem svet na seji omogoči 
obema kandidatoma iz tretjega kroga predstavitev njunega koncepta. Če tudi pri ponovnem glasovanju 
kandidat ni bil izvoljen, se razpis ponovi.  
 

26. člen 
 
 Odgovorni uredniki programov in predstojniki drugih notranjih organizacijskih enot 
nadaljujejo z delom do izteka svojega mandata.  
 

27. člen 
 Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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